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 المذهب األدبي                                

 

 : المصطلح  -1

 والمبادئ الخصائص من جملة   األدبي ة المدرسة أو األدبي   المذهب        

 شعب لدى المتناسق, مجموعها في تشك ل والفكري ة والجمالية األخالقية

 الزمان, من معي نة فترة في الشعوب من مجموعة   لدى أو الشعوب, من

 قبله عما النتاج ذلك تمي ز غالبة بصبغة والفني   األدبي   النتاج يصبغ تي ارا  

ر سياق في بعده وما  الفني   اإلبداع أنواع كل   المذهب   ويشمل. التطو 

 المعماري ة والطرز واألزياء والزخرفة والنحت والرسم والموسيقا كاألدب

 وموقفها واإلنسان, العالم إلى األمة نظرة تبلور فلسفي ة حصيلة فهو

 .الفني ة تعبيرها طرائق وبالتالي ومصيرها وهدفها

 

 :  النشأة -2

 والمبدع والبيئة, المجتمع عن بمعزل   والفني   األدبي اإلنتاج يجري ال    

ن فيه, يعيش الذي بمحيطه بعيد, حد   إلى محكوم ,  يبادله منه جزءا   ويكو 

, أخذا   التفاعل  التي الطبيعة بالبيئة يتأثر فهو وتأثيرا , وتأث را   وعطاء 

 يستدعي التي البيئة هذه والصحارى, واألنهار والبحار كالجبال به تحيط

 الجسدي   التكوين حيث من البشري   الواقع في ضروريا   اختالفا   اختالفها

 وضروب واللغة , والفني ة الفكرية والرؤى المعيشة وضروب والطباع

 ما بكل البشرية بالبيئة أيضا   محكوم فالمبدع أخرى جهة ومن التعبير,

ب, أو والتجانس االصطخاب, أو السكون من تعنيه  والتنوع التشع 

 من يتملص ؛أن المجتمع من خلية وهو,  المبدع يستطيع وال .والتقل ب

 . تغيُّره عند يجم د أو آثاره

 والمسكن المعيشة وطرق والحضارة الثقافة تعني البشرية البيئة إن     

 واألذواق والعادات والتقاليد االقتصادي واإلنتاج الطبقية والحالة والملبس

. السياسي ة واألشكال والشرائع الفكرية والحياة والعمران والفنون والعلوم

 والهزائم واالنتصارات الحضارات وتالقح الشعوب بين والتمازج

 ذات االجتماعية الظروف من ذلك إلى وما.. االضطراب أو واالستقرار

. خصوصا   ونتاجهم والمبدعين عموما   اإلنسان على األكيد التأثير

 متبادل بينهما فالتفاعل فيها, المبدعين لتأثير البيئة هذه تخضع وبالمقابل

 . االجتماعي التغيير أسباب أبرز من والفن ي الفكري   العامل   ي َعد   بل
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 البيئة من موقفهم طبيعة في يتماثلون المبدعين أن هذا يعني ال لكنو    

 ونتاج نتاجهم معظم فيطبع يشملهم, عاما   طابعا   يعني بل وتأثرا , تأثيرا  

 منهم كل احتفاظ مع العصر, صبغة هي معي نة بصبغة   همممعظ

 . وفرادته بخصوصيته

ن العام البيئي التأثير هذا ومن       صعيدي على عفوي, بشكل يتكو 

 تلحظ وال األمر أول معالمه تتضح ال" مذهب" واإلنتاج الممارسة

 والنقاد الدارسون يأتي حتى السنين عشرات مرور إلى يحتاج بل قواعده,

 ثم وتطورها وتجلياتها وأسبابها الظاهرة تلك يتأملون الذين والمنظرون

 وأعالمها معالمها وتحديد وفلسفتها قواعدها استخالص إلى يخلصون

 فإذا.. وتأثرها وتأثيرها والزمانية, المكانية وظروفها ومصطلحاتها

 . ذاك أو المذهب هذا حول تنشأ كاملة نقدية بمدرسة

ن  " المذهب" إن        عددا   يشمل بل واحد فرد   على يقتصر ال جماعي   تكو 

 لوقوعهم متشابهة وأمزجة واحدة ذوقي ة بينهم جمعت المبدعين من كبيرا  

عيت ولهذا.. عام   بيئي مناخ تأثير تحت " العصر مرض" الرومانسية د 

 . بالجائحة لها تشبيها  

 موجة أمام فجأة يزول وال قبله, ما فينسخ فجأة يأتي ال والمذهب    

 السابقة المدرسة آثار تتعايش حيث تدريجيا   يتكون بل جديدة, مذهبية

 يضمحل كما رويدا   رويدا   القديمة اآلثار تزول ثم الراهنة, والمدرسة

 تدريجيا   يتالشى أن المذهب يلبث ال ثم الليل, زحف أمام النهار ضوء

 بعض في بعينه, كاتب لدى المدرستين آثار وتتزامن. الحقة مدرسة أمام

 .واحدة فترة في والمبدعين الكتاب من عدد   لدى أو األحيان,

 توجد قد بل - جديدة بمالمح عودة انطوائه بعد للمذهب يكون وقد      

 العربي األدب في األمر هو كما عديدة, لمدارسَ  مالمح   واحد وقت في

 والرمزية واإلبداعية التقليدية المدارس اتجاهات معا   تشاهد   حيث الحديث

 كل   لها يخضع التي الخاصة الشروط اختالف ذلك في والسبب. والواقعية

 واأليديولوجيات والثقافات الظروف كتنوع والمبدعين األدباء من

 وسرعة الغربية, أو الجديدة التيارات مع والتفاعل الحضاري والمستوى

ر  المواهب واختالف تالؤموال االستجابة في تباطؤه أو األديب تطو 

نة إنها وأخيرا  . الفردية والمزايا  المفاجأة تنافي التي الطبيعي التطور س 

 . الفعل ورد   الفعل لقانون وتخضع والطفرة,
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 ( classicismeاالتباعية ، )المذهب الكالسيكي                           

 

يعد الدارسون القرن السادس عشر الميالدي تاريخا لظهور المبادئ الكالسيكية      

والقرن , والقرنين السابع عشر والثامن عشر تاريخا الزدهارها , في األدب ونقده 

 . التاسع عشر تاريخا النسحابها أمام هجوم الرومانسية الساحق 

 

 : الجذر اللغوي  -

 Classics , في المفرد  Classicusالكالسيكية مشتقة من اللفظة الالتينية          

وكانت تعني الطبقة العليا في المجتمع الروماني إذ كانوا يقسمون , في الجمع   

لذا سمى كتاب اإلغريق والرومان ) المجتمع إلى ست طبقات أعالها طبقة الكالسيك 

  .(بهذه التسمية ألنهم يمثلون كتاب الطبقة العليا أو النموذج المحتذى

       

ثم أطلقت على الوحدة , تعني األسطول الحربي وقد كانت اللفظة في البداية        

الوحدة المدرسية التي تضم : ثم دلت فيما بعد على الوحدة بشكل مطلق , البحرية 

ثم أطلقت على األدب الجيد الذي يتمثل في , ( الفصل ) مجموعة من الطالب أي 

 .تراث اإلغريق والرومان 

ولى من اإلغريق والرومان ثم دلت فقد أطلقت الكالسيكية على كتاب الطبقة األ      

 . على آدابه بعامة 
 

 :التعريف االصطالحي -

الكالسيكية هي التعبير عن األفكار العالية والعواطف الخالدة بأسلوب فني متقن       

بط ن كل ما هو غريزي وبدائي وغير منضروعي فيه النظام والدقة واالبتعاد ع

با في القرنين السابع عشر والثامن أورو وهو المذهب الذي ساد, بقواعد وقوانين 

عشر متبعاً لعدد من التقاليد األدبية المشابهة لتقاليد الرومان واإلغريق في كتابة 

 .األدب

 

 : نشأة المذهب الكالسيكي  -

 : العوامل التي ساعدت على النشأة  - أ

همت كانت البداية الفعلية للحركة الكالسيكية في عصر النهضة األوربية التي سا    

 : في وجودها مجموعة من العوامل 

أدى إلى فرار  م على أيدي األتراك مما11ي القرن سقوط القسطنطينية ف -1

العلماء اليونانين إلى إيطاليا فحملوا معهم كتبهم ومخطوطاتهم اإلغريقية التي 

 .درسوها في الجامعات اإليطالية
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السياسية واالجتماعية اة الثورة على الكنيسة التي كانت متسلطة على الحي -2

 .واألدبية والفكرية

اختراع الطباعة التي ساعدت في نشر الثقافة فبعد أن كانت الكتب نادرة  -3

 .أصبحت بوجود الطباعة متوفرة

وجود عدد من الملوك واألمراء واألدباء النابهين الذين ساعدوا على انتشار  -4

 .الثقافة والعلم

 

 :أوربا نشأة المذهب الكالسيكي في  - ب

 

ويعود ذلك إلى , دأت بذور الكالسيكية في اآلداب األوربية من إيطاليا تحديدا ب

 :مجموعة من األسباب التي وجدت فيها 

مما , يسة وتسلطها ظاهر للعيان واإلحساس بعسف الكن, مركز البابوية  هي -1

 .مثل الحركة اإلحيائية أحدث رد فعل مبكر ي

إذا قيست بغيرها من األقطار األوربية ما كانت تتمتع به إيطاليا من هدوء نسبي  -2

 .مما أدى إلى التفكير المنطقي الهادئ في هذه المسألة 

كانت إيطاليا ذات أهمية تجارية بين الشرق والغرب مما وفر لها قدرا من الرخاء  -3

 .ها وفالسفتها التفكير و التأمل ئأتاح ألدبا

ما يكون بالدويالت التي  فقد كانت أشبه( جنوة والبندقية وغيرها ) تنافس مدنها  -4

وممالك الطوائف في األندلس مما قاد إلى  , نشأت في آخر العصر العباسي 

 .ازدهار األدب والفكر 

 

الكوميديا )  صاحب( دانتي:) مثل تيجة لذلك كله كتاب عظماء وقد ظهر فيها ن     

ا وتراثها الذي كان مغرما إلى حد كبير بالالتينية وبروم( بترارك )و , ( اإللهية 

الذي كان ( بوكاشيو ) و, وقد درس اآلداب الالتينية وكتب فيها مؤلفاته  , وآثارها 

 .شغوفا باآلداب اإلغريقية 

 

الوريث األكبر للنهضة اإليطالية وذلك لجملة أسباب من ,  فرنساثم اعتبرت      

كثرة الحروب التي تعرضت لها إيطاليا خالل القرن الخامس عشر من : أبرزها 

واحتكاك رجالها وخاصة العلماء منهم , وقرب فرنسا من إيطاليا , فرنسا وإسبانيا 

وش المغيرة وعادوا بمختلف معطيات العلوم اإلنسانية التي أخذوها هناك برفقة الجي

 .لينشروها من جديد في ربوع فرنسا 

 

 : سمت الكالسيكية  في فرنسا  إلى مرحلتين ق  وقد   

وقد شهدت إرساء القواعد الفنية  1331-1331وتبدأ من : مرحلة التنظير  -1

الذي ( كورني ) والفكرية األساسية وظهر في هذه الفترة الشاعر المسرحي 

 . على القواعد الكالسيكية  نشر العديد من المسرحيات
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فكانت الدعوة للعودة لآلداب القديمة لمحاكاتها نابعه من حرصهم على نهضة 

قد نادت باألخذ بنظرية المحاكاة لتكون أدبهم الفرنسي وقد كانت جماعة الثريا 

وقد ضربوا لذلك مثاال . وسيلة ناجحة إلغناء اللغة الفرنسية نظرا وتطبيقا 

ر ثم أزدهر أدبها التي ظلت خمسة قرون كاملة ال أدب لها يذكباللغة الالتينية 

كذلك نهوض األدب اإليطالي في عصر و, ثر اتصالها باألدب اليوناني على أ

فرسخ في األذهان أن , النهضة على أثر اتصاله باألدبين اليوناني والالتيني 

فترقى عن  ,األمل قوي في أن تحذو اللغة الفرنسية حذو الالتينية واإليطالية 

 . طريق محاكاة اآلداب القديمة 

وهي المرحلة التي أصبح فيها األدباء قادرين على االنتاج :مرحلة اإلبداع  -2

األدبي بطرق إبداعية ال تعتمد على المحاكاة القائمة على التقليد المحض بل 

حتفاظ بأصالة اذج عالية من األدب القديم مع االأصبح السير على هدى نم

بظهور هذه المرحلة  تميزتوقد .  هو النهج الذي يسير عليه المبدعون كاتبال

 .ير يراسين ومول: كبار األدباء أمثال

 

ومن فرنسا انتقلت الكالسيكية إلى اسبانيا وانجلترا وبقيت البلدان       

 .األوربية في ذلك الوقت 

 

 :المبادئ واألسس العامة للكالسيكية في األدب الغربي -

 

فقد  , داب اليونانية والرومانية القديمةالتراث القديم ومحاكاة اآل وع إلىالرج -1

آمن الكالسيكيون بنظرية المحاكاة ألرسطو ومن خاللها حاكوا اآلداب 

هذا األمر أدى إلى تبني الكالسيكيون لألنواع األدبية التي شاعت لدى  .القديمة

 .القدماء وهي المسرحية والملحمة

فالكالسيكيون يرون أن  اإلسراف في العاطفة, حتكام إلى العقل وعدماال -2

 .إرخاء العنان للعاطفة في كتابة األدب يؤدي إلى التطرف وعدم االتزان

 مبدأ االحتكام إلى العقل أسفر عن عدد من الظواهر في األدب الكالسيكي

 ـ:وهي

" بوالو"غلبة الوضوح على األدب الكالسيكي وهذا ما يقرر ويشترطه  - أ

 "بوضوح يمكن التعبير عنه بوضوحأن ما يدرك "

وإبراز النوازع ذات الصبغة اإلنسانية  االتجاه إلى القضايا اإلنسانية, - ب

 .,كالحب والحقد والغيرة والحسد

في المسرحية  فالشخصية جعل الواجب أهم من العواطف في األدب, -ج

الكالسيكية تضحي بعواطفها لقاء تأدية الواجب الذي تفرضه القيم 

 .السائدةواألعراف 

التقليل من شأن الخيال في األدب الكالسيكي أدب صنعه قائم على التقليد و  -د

 .االحتذاء ال أدب وحي وإلهام
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االهتمام بالنزعة األخالقية التربوية من أجل تصحيح مسار المجتمع   -ذ

فكانت األعمال العظيمة تدور حول غلبة الخير على الشر  وضبط اتجاهه,

 . تغليب الواجب على العاطفة برى,وانتصار القيم الك

 

االهتمام باللغة واألسلوب حرص الكالسيكيون على فخامة اللغة ورصانتها,  -3

وحافظوا على استخدامها ضمن القواعد واألصول المتعارف عليها لذلك 

 .ابتعدوا عن استخدام العامية واللغة المبتذلة

اليونان والرومان األدبية التزام بالقواعد واألصول التي استنبطت من أعمال  -4

 :وأهم هذه األصول والقواعد

( الحدث)قانون الوحدات الثالث ؛وحدة الزمان وحدة المكان ووحدة الفعل  -1

 فتدور أحداث المسرحية حول موضوع واحد 

وهي تقضي بأن ال يخلط الكاتب بين خصائص المأساة والملهاة :وحدة النوع  -2

 . في المسرحية الواحدة

 

 

 : نموذج للكالسيكية الغربية  -

 

 
 ،Andromaqueأندروماك               

 هي تراجيديا من خمس فصول

 للكاتب المسرحي الفرنسي جان راسين

 

 وكان بيروس,. الطروادية أبطال الحروب أحد هكتور, أرملة هي أندروماك,     

استياناكس,  ابنها مع الحروب تلك نهاية أسرها عند قد آخيل, وابن ابيروس, ملك

 الكتب خالل من نعرف كما قصره, إلى وضمها

خت للحروب التي األسطورية واألدبية التاريخية   .رحاها في دار وما الطروادية أر 

 في يقع به, القترانها ت ِعدُّ  التي خطيبته بهرميون ارتباطه رغم على وبيروس,     

 . عرشه وسيدة فؤاده ملكة تكون أن اآلن, لها يريد هو وها أندروماك, غرام

 وفية تبقى أن تريد هكتور, بعد من أحدا   تحب أن تريد ال أندروماك, أن غير     

 الذي أوريست, يصل حينما المسرحية أحداث وتتصاعد. حياتها نهاية حتى لذكراه

 ابن موت يريدون الذين اليونانيين من مبعوثا   , لهرميون عاشقا   الماضي في كان

 ال حتى يموت أن ويجب الطروادية الملكية الساللة في األخير بصفته أندروماك,

 مهمته وانكشاف أوريست وصول وعند. بالعرش المطالبة إلى الساللة هذه تعود

 الفرصة بيروس يستغل
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 منه محاولة في اليونانيين, إلى وتسليمه ابنها من بحرمانها أندروماك ويهدد 

 على خوفها رغم على تقاوم أندروماك لكن بالزواج, عرضه قبول على إلجبارها

 .أجله من وألمها ابنها

 إذ فإنها المحرك, التراجيديا قطب فصاعدا   اآلن من تصبح التي هرميون أما      

 . تفقده أال وتأمل ببيروس مولهة بأنها تصارحه بأوريست تجتمع

. األخيرة هذه ابن وبين بينها أندروماك يخي ر أن على أوريست توافق هذا ومع

 تسليم على واحد, آن في موافقته, توق ع دون من بيروس, يعلن حين المفاجأة وتكون

 .األمر هذا أمام أوريست ويذهل. هرميون من والزواج اليونان إلى الفتى

 تأتي حين وخصوصا   معنوياتها, من ترفع سعادة في تغرق فإنها هرميون أما     

 .فترفض ابنها حياة لها تحفظ أن لترجوها أندروماك

 ليخبرها أندروماك بيروس يلتقي إذ المسرحية, في التحوالت تكون ذلك وبعد     

 على وافقت هي إن ابنها حياة يحفظ أن شأنه من وأن بها, مغرما   يزال ال أنه

 سريرتها في إنها إذ فقط, الظاهر في ولكن أذعنت, وكأنها هنا فتبدو. منه الزواج

 .ذلك بعد تنتحر ثم ابنها تنقذ حتى فقط شكلية بصورة توافق أن قررت قد كانت

 فتستدعي المهانة درجات بأقصى هرميون تشعر الجديد التطور هذا أمام وهنا     

 انتظار في تقبع ثم... بيروس يقتل أن منه وتطلب له, حبها عن معربة أوريست

 يزيد مما يتردد أوريست لكن. والكبرياء الحب بين عواطفها توزعت وقد النتيجة

 .االنتقام في رغبتها لهيب من

 عاصفة في تغرق الخائن حبيبها قتل بأنه ليخبرها أوريست يصل حين ذلك بعد    

عية اقترف ما على إياه الئمة بأوريست وتصرخ والجنون الحزن من  لم أنها مد 

 فيما الجثة فوق مرتمية نفسها وتقتل بيروس جثة نحو تندفع ثم ذلك, منه تطلب

 .بالجنون فوره من يصاب أوريست

 

 قام الذي السلوك خالل من واضحا األخالقي المغزى المسرحية هذه في ويظهر     

 . عليه ترتبت التي النتائج خالل ومن ,أبطالها به

 والنزوات األهواء على يتمرد أن اإلنسان على أن في المغزى إيجاز ويمكن      

 يستطيع,  اإلرادة ثابت اإلنسان يكون وأن,  الكبيرة الصدور بها تذخر التي الكبرى

 والعقوبات النتائج من يظهر وهذا  وعقله لعزيمته الحب وإخضاع النفس جماح كبح

 :  التالي الوجه على تمت التي

 نزواته أمام ضعف ولكنه طروادة على انتصر الذي البطل,  لبيروس القتل -1

 . قلبه ونداءات

 في ذنب أي لها ليس امرأة على والغيرة الحقد قتلها التي لهرميون االنتحار -2

 . خطيبها مع فشلها

 هرميون بقلب يفز لم ولكنه,  غريمه لقتل مهووسا اندفع الذي ألوراست الجنون -3

 .  شيء كل فضي ع

 . روحها وعظمة وفائها بسبب اليونان على ملكة توجت أندروماك -4
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 :العربية الكالسيكية. د

 

 تباشير مع ظهروا الذين العرب الشعر من مجموعه على االسم هذا يطلق    

 األول عصره إلى بالشعر عادوا وقد م19 القرن وأواخر أوسط في الحديثة النهضة

 األمم من أمه أي تاريخ في العصران وهذان(العباسي) االزدهار وعصر( الجاهلي)

 النهوض منطلق وهما,  (الذهبي العصر)و(الجنس نقاء) عصر عليهما يطلق

 سامي محمود مقدمتهم في كان الشعراء من كوكبة المهمة بهذه ونهض.  واالنبعاث

 واستيعابا   وتمحيصا   قراءة يقتله القديم الشعري التراث على عكف الذي البارودي

 الدواوين من جمعها العربي الشعر عين من قصيدة ثالثين اختار ثم , تمثال  و

 زادا   المختارات هذه وكانت( البارودي مختارات)عنوان تحت كتاب في ونشرها

 .مطران وخليل إبراهيم حافظ شوقي احمد مثل بعده من أتوا الذين للشعر

 وإجالل تقديس بنظرة القديمة العربية اآلداب مع الشعراء هؤالء تعامل وقد    

 مع العربية الكالسيكية تلتقي وهنا بالمحاكاة وجدير رائع قديم كل أن فرأوا

 والرومانية اليونانية اآلداب محاكاة إلى أصحابها دعا عندما الغربية الكالسيكية

 هذه أهم ومن والغربية العربية الكالسيكية بين فروق هناك كانت ذلك ومع القديمة,

 ــ:الفروق

 تحدد ولم والنقد, الشعر في فلسفة نظريةعلى  تستند ال العربية الكالسيكية- 

 وتعريفات ومعايير قواعد بصياغة تقم لم أنها كما الرئيسية الفلسفية مفاهيمها

 واالحتكام الجيد األدب موصفات يحمل القديم األدب بأن افتراضهم لكن وقوانين,

 يهتم التي والقوانين القواعد من  مجموعة هناك كان بأنه يشير المواصفات هذه إلى

 ولكنها ما كتاب في نجدها ال والقوانين القواعد هذه الكالسيكي, العربي الشاعر بها

 الغربية الكالسيكية بخالف , أشعارهم من نستخلصها أن يمكن كما مكتبه في مبثوثة

 بوالو :  أمثال الكتاب من مجموعة نوكو  ,  ديكارت نظرية أساس على قامت التي

 وقوانين قواعد وغيرهم" السيد" مسرحيته في وكورني " الشعر فن" كتابه في

 . الكالسيكية المدرسة

 على نشاطها قصرت قد الغربية الكالسيكية أن في فيكمن الثاني الفرق أما- 

 وذلك بالغنائية تهتم العربية الكالسيكية كانت بينما , بالغنائية تهتم ولم المسرح

 .عموما بالشعر العرب الهتمام
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 (بتداعي انتيكي أو االالروم) نسي االمذهب الروم               
 

 :الجذر اللغوي  -

وكانت تعني حكاية المغامرات ( Romanرومان ) هذا المصطلح مشتق من كلمة 

وما لبثت أن , ثم دخلت هذه الكلمة في اللغة االنجليزية بنفس المعنى , شعرا ونثرا 

تحولت إلى مصطلح أدبي يومئ إلى مجموعة من السمات كالعاطفة الشديدة 

 .أو مذهب أدبي ثم أخذت تدل بعد ذلك على مدرسة فنية , والغرابة 

 

 : نسية االعوامل التي ساعدت على نشأة الروم -

كانت تنذر بالثورة من هذه نسية في عصر توفرت فيه ظروف اوجدت الروم     

 :الظروف 

م بعد أن كانت 18ظهور أو ارتفاع شأن الطبقة البرجوازية في القرن  -1

اإلنسانية ستقراطية فنهضت هذه الطبقة تطالب بحقوقها السلطة للطبقة االر
واالجتماعية فيما يشبه الثورة وبالتالي وجد جمهور جديد يتطلب من األدباء 

 .أدبا  يعبر عن أمالهم ومناصرته والتعبير عن المشاعر الفردية

م وكان تأثيرها عميقا  في أوربا وكانت 1789ظهور الثورة االفرنسية عام  -2

 .فرادتنادي بهدم النظم االجتماعية البالية وتدعيم حرية األ

األسفار والرحالت وتنامي االتجاه في التعرف على األمم والشعوب األخرى  -3
والنظر إلى العالم الخارجي نظرة شوق وفضول وخصوصا  لمناطق الشرق 

 .حيث يطلق عليها بالد الخيال واألوهام 
الثورة الصناعية والسياسية التي أوجدت ظروفا  صعبة عانى منها العمال في  -4

 .لديهم حاله من القلقحياتهم وأوجد 
في فرنسا على يد بعض الفالسفة والمفكرين (اإلصالح)أيضا  حركات التغيير -5

 .ر وجان جاك رسو في مثل االعترافات وأحالم سائح منفرديمن أمثال فولت
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 : انسية في أوربانشأة الروم -

لنشأة نسية أو التعريف بها فبالنسبة لامن أصعب األمور الحديث عن نشأة الروم     

م ومع ذلك فإن 12فالخصائص التي وجدت في النشأة بعضها كان موجودا  منذ القرن

لصريحة ويتمسك بالتاريخ نسية اانسية سوف يلتزم باألعمال الروماحديثنا عن الروم

 :بدأ ففي فيه وإذا ما اخترنا أن ن الذي نشأت

ويعد الشاعر ,  م19نسية بشكل جدي في القرن اوجدت نشأة الرومنجلترا ا      

هو أول من نسج خيوط   -م 17ق األدب اإلنجليز في القرن عمال - شكسبير

نسية اثم اتسع نطاق الروم, نسية  في مسرحياته التي حلل فيها النفس البشرية االروم

اللذان ,  وكلوريدج وردزورثن م متجسدا  في آثار الشاعري19اإلنجليزية في القرن 

ونادوا في مقدمته بالعودة إلى ,  1798سنة  (د الغنائية القصائ)أصدرا معا  ديوان

الطبيعة والبساطة والصدق واإلحساس والتعبير عما هو فوق الطبيعة من أشخاص 

كما نادوا باستخدام اللغة اليومية معتمدين على اللغة  , وموجودات يتصورها الخيال

ار نفر من وقد تأكدت خطوات هذا المذهب في أشع, الجياشة وصفاء الشعور 

 .كيتسو شيلىالشعراء من ضمنهم 

الذي دعا   جان جاك رسوالفيلسوف  ةنسيامهد للروم فرنسا في نفس الوقت في       

في الحديث عن مدام دي ستايل كما كان لجهود  , إلى االعتماد على الطبيعة 

كانت نسية وقد االشعراء األلمان وشعرهم العاطفي الثائر  دور كبير في إرساء الروم

وأول من حاول , نسية امدام دي ستايل  من أوائل من استخدم مصطلح الروم

, والحزن المبهم  , الحس المرهف: وذكرت من مقوماتها  , تعريفها في مذكراتها

 .وطالبت بتحرير األدب من الكالسيكية المقيته, وحب الطبيعة  , والتطلع إلى هللا

 بريانشاتوعوة إلى هذا المذهب الجديد فقام دوقد أسهم عددا  من شعراء فرنسا بال    

هتم بوصف المدن التي كان يذهب انسية وابدور مهم في نقل قصائد اإلنجليز الروم

 .إليها والسهول والجبال والينابيع

م تغنى فيه 1821ديوانه التأمالت في عام  المارتين كما أخرج الشاعر الفرنسي     

وكانت قصائد الديوان تخاطب القلب  , والطبيعةر عن الذات والموت وعب  ,بحب هللا 

 .والوجدان مثل البحيرة والخريف والوحدة

نسية على يد المسرح الفرنسي على يد اهذا ويعد بعضهم البداية الحقيقية للروم     

هي بمثابة افتتاح  "هرناني"وبعضهم يرى أن ليلة افتتاح مسرحية " فكتور هيجو"

دأ المسرحية تحدث الكاتب عن تمرده على القواعد نسي وقبل أن تباللعصر الروم
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وجاء وهو يرتدي لباسا  غريب معلنا  فيه  الكالسيكية وسفه من رأي الكالسيكية,

ونجحت المسرحية نجاحا  منقطع  .إعالء الذوق الشخصي واالتجاه النفسي الفردي

 .النظير لهذا اعتبر بعضهم هذه الليلة نهاية المذهب الكالسيكي

 

نسية  وذلك في افيبدو أنها سبقت الجميع في االتجاه نحو الروم ألمانياأما في     

م وه "لنجر وشيلر وجوته" وكان من شعرائها "العاصفة واالندفاع" حركة تسمى

وإلى التعبير الحر , وا يتجهون لألدب الشعبي كالسيكيون لكنهم في إنتاجهم بدأ

واالعتماد على العاطفة , والحديث عن األرواح , والشخصيات الغريبة , الطليق 

 .نسية  إنما كانت في ألمانيااولهذا يرى بعض النقاد أن الروم, المشتعلة 

 .ثم انتشر المذهب في بريطانيا ومنه في بقية أنحاء العالم 

 

 : نسية الغربية اسمات الروم -

لمت وأس , نسية العاطفةاومجدت الروم, مجدت الكالسيكية سلطان العقل  -1
وإذا كان الكالسيكيون هدفهم البحث ,فهو منبع اإللهام والوحي , الكالم للقلب 

 .عن الحقيقة , فإن هدف الرومنسيين البحث عن الجمال
 .ال حقيقة سوى الجمال وال جمال بدون حقيقة" دي موسيه"يقول الفرنسي        

ذه الفترة أوروبا في ه يني واإلهتمام بالدين بعد أن عدتهغناء الروح الد -2
كمصدر للحقيقة الروحية بمعنى البحث عن هللا في الطبيعة فكانت البداية في 

لشاتوبريان  لفت فيها كاتبها النظر إلى أهمية الدين  "عبقرية المسيحية" كتاب
 .في إدراك حقائق الوجود

تحطيم القواعد والقوانين والتحديات التي وضعتها الكالسيكية وضيقت بها  -3
 .نسية إلى االحتكام إلى الذات ووحي العاطفة فقطافدعت الروم على األدباء,

التحرر من العالم الواقعي والمادي والتسامي إلى العوامل المثالية التي ال  -4
 .ت رى أو كما يسمونها مخلوقات فوق الطبيعة

وجدان البساطة في كل شيء في التعبير والتفكير والتذوق والشعور وترك  -5
 .الفطرة والذوق الخاصالتكلف الممقوت واتباع 

تحاد بينها وبين اإلنسان بمعنى ل الطبيعة خصوصا  البحث عن االالترنم بجما -6
 .أن مظاهر الفرح والحزن فيها هي مظاهر الفرح والحزن عند اإلنسان

العناية بالنفس اإلنسانية ووصف ما فيها من عواطف ووجدان ال لتقويمها  -7
كما هي دون الخجل منها ومن كما يفعل الكالسيكيون ولكن إلخراجها 

 .محتوياتها
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 : نموذج للمذهب الرومانسي عند الغرب 

 التى"  المرتين"  للشاعر البحيرة قصيدة فى سيالرومان المذهب خصائص معظم تجتمع         

 فى كان فقد بفرنسا"  السافوى"  جبال فى"  بورجيم"  بحيرة شاطئ على موهو 1817عام كتبها

 نفس فى اللقاء على تواعدا ثم أياما , بها وقضى"  الفيرا" حبيبته مع بجمالها ينعم قبله الذى العام

 الشاعر فذهب الصدر, بمرض الموعد قبل نحبها قضت"  الفيرا"  ولكن التالى, العام فى المكان

 يقول سعيدة حلوة قاتأو معها فيه قضى الذى الشاطئ على الحزينة بذكرياته يلتقى حيث وحده

 :يها ف المرتين

 هكذا، يُلقى بنا دوما نحو سواحل جديدة

 وفي الليل األزلّي نُؤخذ بدون رجعة،

 فهل بمقدورنا يوما، على سطح محيط الدهور

 إلقاء المرساة ولو ليوم؟

 ها هو الحول قد دار! أال يا بحيرة

 وعند األمواج الحبيبة التّي كانت من جديد ستراها،

 وحيدا، ألجلس على تلك الّصخرة ها أنا اليوم جئتُ ! أُنظري

 الّتي طالما رأيِتها جالسة عليها

 كنِت تهدرين هكذا تحت هذي الصخور الغائرة؛

 هكذا كنِت تتحّطمين على ُجنوبها الممّزقة؛

 هكذا كانت الريح تلقي بزبد أمواجك

 .على ساقيها المحبوبتين

 هل تذكرين ذات مساء؟ كان قاربنا يجري بصمت؛

 فوق الموج وتحت السماوات،.. من بعيد.. من هناكولم يكن يصلنا 

 غير صخب المجّدفين، وهم يضربون بإيقاع،

 أمواجك المتناغمة

 ومن الساحل المفتون، علت فجأة باألصداء

 نَ َبرات، ال عهد لألرض بها

 فأنصت الموج، ومن الصوت الحبيب

 :تناثرت الكلمات
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 وأنتّن، أيّتها الساعات الخليلة! أيا دهر، رويدك

 قفن

 لكي ننعم بأجمل أيّامنا

 والّنعيم محكوم دوما بالّزوال

 كم من البؤساء في هذي األرض يستجدونك

 أطلق عنانك من أجلهم؛

 خذ مع أيّامهم مآسيهم التي باتت تنهشهم؛

 وانَس السعداء

 

 لكن، عبثا أسأل، من الوقت المزيد

 يفّر؛.. يفلت الزمن مّني

 لفجر؛ وا!"تمّهلي: "أقول لهذه اللّيلة

 .سوف يبّدد الّدجى

 وبالّساعة الهاربة،! فلنعشق! فلنعشق إًذا

 هّيا بنا ننعم

 ليس لإلنسان مرفأ، وال للّزمان ساحل؛

 !فعجلة الزمان تدور ونحن نمضي

 أال أيّها الدهر الحاسد، هل لساعات النشوة،

 عندما يسقينا الحب السعادَة بدون حساب،

 أن َتطيَر بعيدا عّنا، بسرعةِ 

 الّشقاء؟ أيّام

 ألن يكون بمقدورنا أن نستبقي منها األثر؟! ماذا

 ضاعت كّل تلك الّساعات! وّلت إلى األبد؟ ماذا! ماذا

 هذا الدهر اّلذي أوجدها، هذا الّدهر اّلذي يمحيها،

 أَفلن يعيدها لنا من جديد؟

 أيّها األزل، أيّها العدم، أيّها الماضي، أيّتها الّلجج الّسحيقة،

 ن باأليّام التي قد ابتلعُتم؟ماذا ستفعلو 

 هل ستعيدون لنا تلك الّنَشَوات الكبرى! تكّلموا
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 الّتي قد خطفتم؟

 أيّتها الغابات الحالكات! أيّتها الكهوف! أيّتها الّصخور الصّماء! أيتها البحيرة

 بل قد يبعث فيكّن الشباب،.. أنتّن يا من يرعاكّن الزمان

 أيّتها الطبيعة الغّناءاحفظي .. احفظن من هذي اللّيلة

 على األقّل، الذكرى

 لِتكن في سكونِك، لِتكن في عواصفِك،

 وفي منظر تالّتك الضاحكات،! أيّتها البحيرة الجميلة

ِجّي، وفي صخورك المتوّحشات،  وفي صنوبرِك الدَّ

 المعّلقات فوق مياهك

 لتكن في هّبات نسماتك المرتعشة،

 ،في لغط ضفافِك وهي ترّدده باألصداء

 في ذاك الّنجم، الفضّي جبينه، ينشر ضياءه على سطحك

 بأللئه الّرخو

 ولتقِل الريح المتأّوهة، وليقل القصب المتنّهد،

 وليقل شذى أريجِك،

 وليقل كّل ما نسمع، وكّل ما نرى، وكّل ما نتنّفس،

 "لقد أحّبا: " ليقل كّل الوجود
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 : نتيكية عند العرباالروم

 

, المذهب الرومنسي في األدب العربي  بزمن معين  أن نحدد ليس من السهل      

وهذا  , بداية احتكاك األدب العربي باآلداب األوربيةب ظهورهفي  ارتبط غير أنه 

 .م21م وبداية القرن 19واخر القرن يعني أنها من أ

  :أبرزها  ,امل التي أسهمت في هذا الظهوروقد وجدت مجموعة من العو    

م, 19وكان بداية اتصالنا بهم في منتصف القرن : االتصال باآلداب األجنبية   -1

واطلع الشعراء العرب على أسرار الصياغة الشعرية ووسائل التصوير واإليحاء 
وكثرت الترجمات والمطالعات من األدب الغربي ولفت انتباه الشعراء طريقتهم 

 .في سبر أغوار الطبيعة
من الحلقات ظهرت في هذه الفترة مجموعة :  ددة مجاالتجاهات األدبية ال -2

اللغة في التعبير ب أبدت رغبتها,والتجمعات عبر اتصالها بالثقافات األجنبية 

في الترجمات  ضمن هذه التجمعات مدرسة الديوان التي ساهمتومن  , األجنبية

الكنز "كتاب يسمى  ا تأثيرا  ال يمكن إنكاره في حركته تأثرالتي ب الكتمن و

ومقطوعات ألهم  كان يحتوي على أشياء كثيرة منها قصائد, الذي "الذهبي

وقد تأثرت هذه الجماعة بهؤالء الشعراء فحاولت  .نسيينانجليز الرومشعراء اال

 تقليدهم 

المهجر الممثلة في الرابطة القلمية وزعيمها جبران خليل ومن هذه المدارس 

أيضا  ,الغربية  نسيةاازدهار الرومجبران وهذه الجماعة كانت تعيش في فترة 

 (1934م إلى 1932)من المدارس أبولو

أيضا  من األسباب المجالت واإلصدارات الداعية للمذهب وقد قامت المطبوعات  -3

بدور حيوي  عن طريق ترجمة نصوص للشعراء تمثل هذا المذهب كان من 

 ".أبولو" وجماعة أبولو لمجلة, " السمير" مجلةلضمنها إنتاج المهجريين 

أيضا  الحملة على الكالسيكية فقد قام هؤالء األدباء المتأثرين بالمذهب  -4

نسي وخصوصا  مدرسة الديوان إلى مهاجمة مدرسة اإلحياء والمحافظين االروم

وحملوا عليهم حملة شعواء اتهموهم فيها بالتقليد وبمخالفة ما بداخلهم باستخدام 

إلخ  أي ..والوصف والرثاء والغزل ح والهجاء نفس األغراض القديمة في المد

أنهم ال يستمعون إلى أصواتهم وحديث أنفسهم بل يخصصون أصواتهم الشعرية 

م  19الشاعر في القرن " :فها هو الشاعر خليل حاوي يقول .للحديث عن غيرهم

مازال يحدوا اإلبل ويبكي لهبوب ريح الحجاز فتبدوا له المركبات الحديثة في 
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هذا الهجوم من قبل المجددين من أمثال العقاد ونعيمة  "صور هوادج بدوية

والمازني اقتضى من هؤالء أن يبحثوا عن خط شعري جديد هذا الخط وجد 

 .نسيةانفسه قاصد أو غير قاصد في أحضان الروم

م وأول 19خر القرن كان يعيشها العالم العربي في أواأيضا  الحالة السياسية التي  -5

تزال فيه البالد العربية تحت نير االستعمار بينما في وقت كانت ال  21القرن 

والهزائم المتكررة دفعة  هذه األوضاع النفسية .خرجت أخرى وقد أنهكها الفقر

الشاعر العربي إلى االنكفاء واالنسحاب إلى دنيا األحالم متقلبا  بين اليأس 

خلي نسية التي تدور وقائعها في العالم الداافوجد ضالته في الروم واألمل,

والحديث عن األحزان واألحالم واآلمال والتطلعات والتمني بالعودة إلى مرحلة 

نسية في كافة البالد االطفولة والغوص في الماضي فكانت النتيجة اكتساح الروم

 .العربية دون استثناء

 

 :المدارس الرومنسية في الوطن العربي 

 

جمع خليل مطران بين التقليد والتجديد في شعره فقد حمل شعره سمات الكالسيكية 

وحمل كذلك سمات الرومنسية خاصة في , التي حملها شوقي وحافظ والبارودي

, قصائده الوجدانية التي كانت تدور حول الحب والذكريات والتكتالت اإلنسانية 

وينظر إلى الطبيعة ككائن , وية وكان ينشد كذلك الوحدة الموضوعية والوحدة العض

 . حي يبادله الحديث والعواطف 

هذه هي بداية  التجديد في الشعر العربي في العصر الحديث و قد تبع هذا التجديد 

 :عند جماعات أدبية هي  عند خليل مطران تجديد

 .جماعة الديوان  -1

 .شعراء المهجر  -2

 .جماعة أبولو  -3

 :جماعة الديوان  -
وسميت , أسس هذه الجماعة كل من  عبد الرحمن شكري والعقاد والمازني      

وكانوا يهاجمون ( الديوان) العقاد والمازني أسموهبهذا االسم نسبة إلى كتاب أصدره 

 فيه المدرسة الكالسيكية وخاصة شوقي وحافظ 

 . لكن هذه الجماعة لم تدم طويال فقد تفرق شعرائها لخالفات قامت بينهم 
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 : عة أبولو جما -

م حيث صدر العدد األول من مجلتهم متضمنا 1932أعلنت هذه الجماعة عام       

وقد عقدت الجماعة أول اجتماع  لها في منزل أحمد , دستور الجماعة وأهدافها 

وكان لظهور هذه الجماعة أسباب متعددة منها أن الحياة , م 1932شوقي في عام 

وأفسدت معها الحياة األدبية فتوزع الشعراء شيعا السياسية في ذلك العهد قد فسدت  

ورأى , فسيطر تيار التقليد وتشتت شعراء الديوان واختلفوا فيما بينهم , وأحزابا 

بعض الشعراء وعلى رأسهم أبو شادي أال مناص من تكوين جماعة تمأل هذا الفراغ 

ليل الشعري فاختاروا رمزا من رموز الحركة الشعرية في ذلك الوقت وهو خ

كما كان ال مناص أمامهم من االستناد إلى شخصية قوية , مطران والتفوا  حوله 

 .ليجذبوا إليهم األنظار فكان أحمد شوقي بغيتهم ورئيس جماعتهم 

 

 :شعراء المهجر  -
نشأ األدب المهجري في األمريكتين الشمالية والجنوبية بين أبناء الجاليات       

م ألسباب اقتصادية  19شام في أواخر القرن العربية التي نزحت من بالد ال

 .وسياسية 

فئة المهجر الشمالي في الواليات المتحدة : وينقسم أدباء المهجر إلى قسمين 

وفئة المهجر الجنوبي في البرازيل ,  ( الرابطة القلمية ) األمريكية  وتعرف بـ

 .( العصبة األندلسية ) وتعرف بـ 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 

  الواقعــــــيَّة  

  :التعريف

حقيقّيوفّنّي؛و:الطبيعةواإلنسان،والواقعنوعان ؛وهوالموجودحقيقًةفي  الواقعّيةنسبٌةإلىالواقع     
هوموجوٌدوكائن؛إنهبوصفهيأتيبنسخةعنصادقًاوأمينًالموافقتهما األّولماإذاوصفهاإلنسانكان

لعليهفياألدب-والثاني.كالصورةالفوتوغرافية الواقع اليشترط يقومعلىخلق -وهوالمعوَّ لواقع  إبداعي 
الواقعالحقيقّي؛لكنهيحّورويزيدوينقصويختلق صحيٌحأنهيغترفعناصرهمن.أنيكونحقيقيًابحذافيره

ليس لهوممكنالوجودوالت ويعيدالتكوينليأتيبواقع  صّور،ألنهنسخةأمينةللواقعالحقيقّيبلهومحاك 
  .نطاقهويخضُعلشروطهوآلّياتهالعادّية يجريفي

المألوفة الكاتبالواقعييخلقأشخاصهويرسممالمحهاويصّورالبيئةكمايشاء،ولكنضمناألطر إن
صرهامنالتييرسمهاالفّنانمستمدًاعنا وبهذايشبهاللَّوحةالفنّية.التيالنشعرإزاءهابالغرابةواالستنكار

فنراه.واقعًاآخرهوواقعهالخاّصالذييراهمنزاويتهاإلبداعيةالحّرة الواقعالخارجّيالحقيقّيومخّياًللك
وطبائعهفي باأللوانوالّظاللوالخطوطواألشكالوالتكوينكمايشاءدوناالبتعادعنمنطقالواقع يتالعب

  .اإلنسانوالمحيط

وأحوالهماوتفاعلهما،معالعناية األدبيةإذنهيتصويٌرمبدٌعلإلنسانوالطبيعةفيصفاتهمافالواقعية
مبتذلةوكلذلك بالجزئياتوالتفصيالتالمشتركةلألشياءواألشخاص والحياةاليوميةولوكانتتفصيالت 

لنسخبلكّلمايشترطفيهإنهواقٌعاليشترطفيهاألمانةوالّصدقفيا .ضمناإلطارالواقعّيالمألوف
مبدعالإلىنسَّاخ،أوكاتبتقرير"الفنيّ الصدق"   .وبهذايتحّولالكاتبإلىفنان 

 :الواقعيةالغربية 

  :أسبابنشأةالواقعيَّة

الرومانسّية نشأتالواقعّيةاألوربّيةفيالنصفالثانيمنالقرنالتاسععشررّدًاعلىالمدرسة -1
والفرارمنالواقعاالجتماعي الخيالواألوهاموالهواجسواألحالمواالنطواءعلىالذاتالتيأوغلتفي

المعيش،ومنصرفةتمامًاعنمعالجةشؤوناإلنسان منزويًةفياألبراجالعاجّيةومبتعدةعنالواقع
المصطخبوظروفهالموضوعيةوهكذاجاءتالواقعيةر وشجونهفيصراعهاليومّيضمنمجتمعه دَّفعل 

عليهامنالناحيةالموضوعية؛بينماجاءتالبرناسيةوالرمزيةردًاعليهامن علىالرومانسيةواحتجاجاً
  .الشكليةوالجمالية الوجهة
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العلوم ممادعاإلىنشوءالواقعيةالتقدمالعلمّيواإلنجازاتوالكشوفاتالهائلةفيمجاالت -2
واالجتماعيةوالمنحىالوضعيفي وفيالدراساتالتجريبيةاإلنسانيةكالبيولوجياوعلمالطبيعةوالوراثة،

  .الفلسفة

االقتصارعلى االهتمامبالطبقاتاالجتماعيةالمتعّددةبمافيهاالوسطىوالفقيرةوالمهملةوعدم -3
المشخصاتجاٌهنحواإلنسانبشكله إنالواقعية.رستوقراطيينوكبارالبورجوازيينشرائحالنبالءواال

ديمقراطيةباتجاهالشعبالعريض،صادقة وهيعودة-كماكانتتفعلالكالسيكية-الالكلي
  .التصويروالتمثيلللواقعالفرديواالجتماعي

 

  :نشأةالواقعّية

أنمعالمها تبرزالواقعيةمدرسًةمستقّلًةواضحةالّسماتإالبعدمنتصفالقرنالتاسععشر؛إالّ لم
وقدكانتالبدايةالفعليةلهفيمجال، أيفيإّبانالفترةالرومانسية6281بدأتبالتكّونوالظهورمنذعام

،أنعلىالرسامأنيسجلإحساسهبعيداعنالمثالية(كوربيه)حيثكانيرىالرسامالفرنسي،الرسم
)وقدكانصديقاللرسام(شانفلوري)رسمإلىاألدبثمنقلهذهالدعوةمنال،ويعبرعننظرةمجتمعه

 (.الواقعية)فكتبمجموعةمنالمقاالتعنونهابـ(كوربيه

:اتجاهاتالواقعّية

: ومن أشهرها , تعددت االتجاهات المندرجة تحت مسمى الواقعية لقد

 :الواقعّيةاالنتقادية -1

لذاتبدوصورةحياةالمجتمعالغربي،هيالتييصففيهااألدباءمجتمعاتهموصفادقيقا
،واضحةجليهفيأدبهم؛ألنالواقعيةاالنتقاديةركزتعلىجوانبالشذوذوالنقصفيالمجتمع

ياةولهذافهدفهاوصفالح،وهوأقربلطغيانالشر،فاإلنسانعندهمبطبعهبعيدعنالمثالية
.وهذاهوأساسنشأةالمذهبالواقعي،كماهيدونرتوشوالتجميل

.قصةواقعية151التيشملتعلى،لبلزاك(الكوميدياالبشرية:)ومنأمثلةهذااالتجاه

 :الواقعيةالطبيعية -2

نتيجةوكان،يلتصقبالماديوالملموسالتصاقامبالغافيه،هيشكلحادمنأشكالالواقعية
الذياستعانبالعلوم(إميلزوال)وهذااالتجاهكانقيادة،للربطالفلسفيبينالعلمواألدب

وكتبرواياتهوقصصهعلى،نظريتهالتجريبيةاألدبية(زوال)وعلىهذااألساسبنا،التجريبية
فيالحياةهواإلنسانوقالواأناإلنسانالمؤثرومكتشفاتعلمالوراثة(دارون)نتائجنظرية

وكلإنسانيختلفعناآلخرمنخاللبعضالخصائصالعضويةهذهاالختالفاتهي،العضوي
التيتخلقالحياةوالمواقففهمينظرونإلىاإلنسانعلىأنهحيوانتسيرهغرائزهوشهواته
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التيتمليعلىواعتبرواأنكلمافياإلنسانقابلللتحليلوأنالغددوأجهزتهالعضويةهي
فيأحدأعمالهالتيأسماه(زوال)وعبرالكاتبالفرنسي،اإلنسانأحاسيسهوأفكارهوسلوكه

الطب)صاحبكتاب(كلودبرنار)و(تين)و(دارون)الحيوانالبشريوهوبهذايسيرخلف
الروائيأوالقاصوقدكتبقصةعلىنفسالمنوالسماهاالقصةالتجريبيةقالفيهاأن(التجريبي

وانتهتهذه،يعملفياإلنسانوفيأهوائهوطباعهكمايعملالفيزيائيأوالكيميائيفيمعمله
.النظريةإلىنفيالحريةعناإلنسان

:الواقعيةاالشتراكية -3
عنالواقعياتتمييزًالهاةمصطلحاالشتراكي(مكسيمجوركي)وضعاألديبالروسيهيالتي

فكانهدفهاهوااللتزامبأهداف،وكانتهذهالواقعيةنتيجةلنظريةالماركسيةللفنواألدب،األخرى
.الطبقةالعاملةوالنضالفيسبيلتحقيقاالشتراكية

فهيتؤمنبقدرةاإلنسانعلىالتغيير،والذييميزهاأنهاأكثرتفاؤالمنالنوعيناآلخرين
ومنآرائهمأنالمجتمعلم،تسمحبالهروبمنالواقعكمافعلالرومانسيونلكنهاال،الالمحدود

نماالفنانوجدمنأجلالمجتمع،يوجدمنأجلالفنان .وا 

:الفروقبينالواقعيةاالنتقاديةوالواقعيةاالشتراكية

نكانت - تدعوإلىالواقعيةاالنتقاديةهيواقعيةنقديةتعنىبوصفالتجربةكماهيحتىوا 
فمثالالبطلالذي،والشروالفسادكمايعتقدونهوأصلالعالم،التشاؤمالعميقالذيالأملفيه

يسعىإلىالدفاععناألوطانُينظرلهفيالواقعيةنظرهمغايرةفهذهالشجاعةوالتضحيةورائها
ئفهيأقنعةمغلفةأمامظاهرالحضارةوقيمالمجتمعوالمباد،أغراضأخرىومصالحشخصية

لىإصالح،بالعاداتوالتقاليدلتغطيفساداإلنسان هذابينماتميلالواقعيةاالشتراكيةإلىالتفاؤلوا 
 .كماأنهاباإلضافةإلىاهتمامهابالجانبالقصصيتهتمبالجانبالشعري،المجتمع

 

:خصائصالمذهبالواقعي
فهيتظهرالعيوبوالتناقضاتوتميط،المجتمعوكشفهاتنهضالرؤيةالواقعيةعلىتتبععورات -1

أماالواقعيةاالشتراكيةفهيمتفائلةتستشرفآفاق،وخصوصاالواقعيةاالنتقادية،اللثامعنها
 .المستقبلالمشرق

وترىأنهمحكومبحقائق،تهتمالواقعيةفيمرحلتهاالطبيعيةبتتبعالتاريخالبيولوجيللبطلالروائي -2
 .وهيتعملعلىاإلفصاحعنعواملالوراثةوتجلياتهافياألجيالالمختلفة،حياتهالعضوية

وتفسرالحياةوفقاللصراع،توجهالواقعيةاالشتراكيةاألدباءإلىاالهتمامبأبناءالطبقةالكادحة -3
 .وتبشربمجتمعيخلومنالتناقضات،الطبقي
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 .اتجاهاتهابالسببيةوالتجربةالواقعيةتعنىالواقعيةعلىاختالف -4

 .وتبتعدعنالتعميمات،تنظرالواقعيةإلىالحياةبموضوعية -5

 .تهتمالواقعيةبذكرالتفاصيلالمعتمدةعلىدقةالمالحظة -6

وتفضلالتصويراليوميعلىالخيالالشعري،تدعوالواقعيةإلىمواجهةالحياةبشجاعةدونتهرب -7
 .المتكلف



:واقعّيةالعربيةال
:نشأةالواقعيةالعربية

عندماتعالتصيحات،بدأتالواقعّيةتظهرفياألدبالعربيفيمنتصفالقرنالعشرينتقريبا
كثيرةتناديبالمشاركةفيخدمةقضاياالنضالوالمقاومةوانتشالالمجتمعالعربيمنمشكالته

.األديبمسؤوليةالقيامبمهمتهاألساسيةواإلنسانيةفقدحملوا،الكثيرةالتييعانيمنها


وقدكانتالمرحلةالتيتلتالحربالعالميةالثانيةهينقطةالتحولالخطيرةفياألدبالعربي
لشيوعيةوتحولبعضمثقفيالبالدالعربيةإلىالماركسيةوا،فبعدأفولالرومانسية،بعامة

عاءبعضالشيوعيينبأناالشتراكيةتقدمحاللبعضالطبقاتالفقيرةواد،والفلسفاتالوضعية
ووجودتيارمضادلههوالتياراإلسالميالذيرأىفياإلسالمومبادئهحللجميع،والمسحوقة

"الحربوالسالم"رواية:توجهاألدباءإلىقراءةاألدبالواقعياألوربيمثل.مشاكلالمجتمع
.يرهامنالنتاجاألدبيوغ،لفولستويه

هذاباإلضافةإلىأنهناكمجموعةمناألدباءاتجهواإلىالواقعيةدونالتأثرالمباشربالواقعية
نمابسببإحساسهمبآالمالمجتمع،األوربية .بالمحنالتييمربها،وا 

:ومنأهمأدباءالواقعيةالعربية
.وأحمدعبدالمعطيحجازيوغيرهم،عبدالصبوروصالح،محمدمهديالجواهري:فيالشعر

.ويوسفإدريس،نجيبمحفوظ:وفيالرواية

:الواقعيةوتداعياتالنكسة
لكنالضربة،م1441لقدتلقىالعربضربةقاصمةباستيالءإسرائيلعلىفلسطينعام

العربعلىيداليهودبهزيمةالتيتعرضلها،مأومايعرفبالنكسة1467المزلزلةكانتفيعام
ونادتبأنخدمةالجمهوروتحرير،ودعاذلكبعضاألدباءإلىمواجهةالفئةالحالمة،قاسية

وهكذاتحولعددمن،الذيالبدأنيشعربهاألديب(االلتزاماألدبي)األوطانهيجزءهاممن
وغيرهمبينما"والسياب،معطيحجازيأحمدعبدال"الشعراءالرومانسيينإلىالواقعيةومنهم
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الذينرأوابأنالواقعّيةتجورعلىطبيعةاإلبداع،ومجموعةمنالنقاد،خالفهمأدباءآخرون
وربمالهذاجمعبعضالشعراءبين،األدبيالذييجدفرصتهالكبرىفياألحالموالتطلعات
.بوراالتجاهينالواقعيوالرومانسيمنمثلصالحعبدالص



:سماتالواقعيةالعربية
فعلية،األدبالرفيععندالواقعيهوالذييصفماهوكائنويدعوإلىمايجبأنيكون -1

فالشاعرالواقعيالحقعليهأنيحلقبينعالمين،مواجهةالواقعبدالمنالهروبمنه
يكونتصويرهذاالواقعفهوحينيصوراالنحرافةوالهزيمةوالشرال،والحاضروالمستقبل

 .هدفهاألساسيبليتخذمنذلكوسيلةإلىإصالحهذهالنفساآلنيةوالمستقبلية

يميلالواقعيونإلىتجاوزاالعتمادالكبيرعلىالخيالألنهفيرأيهميفتتصلالشاعربواقعة -2
 .فيضبطونانفعاالتهمضمنالنظرةالموضوعية

،فيطالبونبتحريراألوطانمنالمستعمر،لقوميةواإلنسانيةاالهتمامبالمبادئالوطنيةوا -3
والتحررمنالجهلوالفقرويتطلعونإلىتحقيقالعدالةاالجتماعيةبينالمواطنينعلىماهو
،معروفعندالشيوعيينوالماركسيينالذيكانوايرونأناإلنسانالعربيلمتتفجرطاقاتهبعد

 .المحركلهذهالطاقاتوأندورالشاعرأنيكون

االهتمامبالشكلوطريقةالتعبيردونأنيطغىذلكعلىالموضوعمعالتحذيرمنإهمال -4
 .الناحيةالفنيةألنهذايوقعباألدبفيفخالهتافاتوالشعاراتواألدبالفوتغرافي

الرمزيةأواليمنعالواقعيوناألدباءمناالستفادةمنالمذاهباألخرىكالرومنسيةأو -5
فالمانعمنوصفوردةولكنمعإضفاءدالالت،ولكنمنوجهةنظرواقعية،السريالية

 .تربطهابقيمةأكبرمنأنتحصرفيمشاعرالشاعرالخاصة

،هاجمالواقعيونالمذاهباألخرىفالكالسيكيةفينظرهمباردةوالرومنسيةهروبمنالواقع -6
يقاعالفردفيبلبلةوالرمزيةمصيبةمنمصائبال ،واقعألنهاتدعوإلىاستغالقالفهموا 

 .والبرناسيةماهيإالانسالخمنالمجتمعوانعزالعنهفيأبراجعاجية

عبدالمحسنطهبدرأناألدبثائر/يشددالواقعيونعلىالعالقةبينالثورةواألدبفيرىد -7
 .طريقللمستقبلبالضرورةألنهيكشفعنتناقضاتالواقعويمهدال
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:نموذجعلىاألدبالواقعي
:محفوظلنجيب"والكالباللص"روايةمنالعربيةللواقعيةنموذج
:الروايةملخص
منهوخرجالسجندخلمهران،سعيديدعىبسيطمثقفحكايةوالكالباللصروايةتحكي
بعدهاويقررانتظاره،فيأحدايجدأندون،غدراسنواتأربعفيهقضىأنبعدالثورة،عيدفي

فيالدنياوتسودذلكفيويفشلوكتبه،ومالهسناءابنتهالسترجاععليشمنزلإلىالذهاب
حدةمنوللتخفيف،تعرفهالألنهامعانقتهورفضتسناءابنتهمنهجفلتعندماأكثروجهه

حياءاالنفعال قضىالذيالجنيدي،عليبرباطمؤقتااالستقرارقررماضيهذكرياتلبعضوا 
فيوالمغرقةالعامةالجنيديعليوأجوبةالخاصةوطقوسهالمكانروحانيةولكنليلته،عنده

لذلكوالمريدين،بالمنشدينالمليءالمكانبهذالإلقامةكثيرايرتاحالسعيداجعلتالروحانيات،
معهتشغيلهقصداألغنياءمنصارالذيالناجحالصحفيذلكعلوانرؤوفبأستاذهاللقاءقرر
سيفاجأوهناكفيلته،نحوذلكبعدثمالزهرة،جريدةمقرإلىبدايةفاتجهالزهرة،جريدةفي

كما،النضاليةوالقيمللمبادئيكترثوالالماليقدسعلوانلرؤوفجديدبفكرمهرانسعيد
المالمنمبلغاوأعطاهتشغيلهطلبرفضعندماخاصةبهعالقتهإنهاءفيبرغبتهسيفاجأ
منه،االنتقامفيالتفكيرإلىمهرانسعيداضطرمماعنه،بعيدابمفردهحياتهشؤونليدير
عليمألنهانتظارهفيعلوانرؤوفوجدلكنهلسرقتهاالليلةتلكفيفيلتهإلىالعودةفقرر
مهزوماليلتهاسعيدوخرجالبيت،منوطردهالنقودمنهواستعادبالسجنفهددهتلميذه،بأفكار

االنتقام،رحلةتبدأوباكتمالهالخيانةعقداكتملفلقددواخله،فيتغليواالنتقامالحقدومشاعر
فيلحظةيترددلمالذيطرزان،المعلممقهىمنأفضلمالذايجدوالوجههفيالدنياوتسود
التيبنورسيلتقيالمكانذاتوفياالنتقام،مسلسلفيكبيردورلهسيكونمسدساإهدائه
والشرابوالطعامالمأوىلهستوفرالطلبة،لعمارةحارساكانمذلهالشديدحبهاولدافعبدورها
فيعليشلقتلمباشرةذهب"والسيارةالمسدس"االنتقامشروطلهتوفرتولماوالسيارة،والجرائد
لكنرحيله،بعدعليششقةاكترىالذيالبريءالرجلشعبانحسينعلىالنارأطلقلكنهمنزله
األحداثهذهخضموفيالجرائد،علىاطلعحتىخطأهيعرفولملذلكينتبهلممهرانسعيد

مهرانسعيدجرائموصففيتبالغعلوانرؤوفبقلموبدأتاألوضاعالزهرةجريدةاستغلت
سعيدقلبفيالغضبنارسيشعلالذيالشيءوعي،بدونيقتلالذيالخطيربالمجرموتنعته
فيستهلعسكرية،بذلةعلىالحصولفينورساعدتهبعدماخاصةرؤوفقتلسيقررالذي

جدوىدونلكنونبويةلعليشالجديدةاالقامةمعرفةبهدفبياظةالمعلمعلىبالقبضانتقامه
ليتجهصغيراقاربااكترىثمأجرةسيارةواستقلالعسكرية،بذلتهارتدىثمنوربيتإلىفعاد
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النارعليهمهرانسعيدأطلقسيارتهمننزولهوفورمنهلالنتقام،علوانرؤوفقصرصوب
صابتهوالكثيرةالسريعةالحراسرصاصاتلكن بريئابوابافأصابهدفه،يخطئجعلتهبإحداهاوا 
شديد،بندمفشعرخطئهعلىتعرفنوربهاأمدتهالتيالجرائدعلىاطالعهوأثناءغريمه،بدل

انتهتأنإلى،ضدهالعامالرأيتحريضفيالزهرةجريدةاستمرارمعوجههفيالدنياواسودت
بالفاستسلمجانبكلمنالرصاصعليهوأطلقتالشرطةحاصرتهأنبعدمقبرةفيحياته
.والدهشةالغرابةمنحالبالعالموحلت،مباالةبالمباالة



:فلوبيرغوستافالفرنسيلألديببـــــــوفــــــــاريمــــدامقصــــــــــــة
:القصةملخص

طلبةمنأكبرسنفيوهوالداخلية،مدرستهإلىبوفاري،شارلالفتىبدخولالروايةتبدأ
الطب،دراسةإلىينقلثم.بهلالستهزاءوالطلبةالمعلمسنهوكبرالريفيمنظرهويقودصفه،
السنفيمتقدمةثريةأرملةمنأمهوتزوجه(توست)فيعيادةويفتتحعثرات،بعدويتخرج
.عمرهامنواألربعينالخامسةفيومريضة


القسيسابنةيرىوهناكثريا،وكانساقهكسرتبروتو،فيقسيسلعالجشارليستدعى

وكانتفيه،والعيشالريفتكرهأنهابدتوقد.والدهايرقدحيثإلىقادتهوالتيإيما،واسمها
البيانووعزفوالرسمالرقصفيدروساًتعلمتحيثالراهباترعايةتحتدراسةتلقت

.والجغرافيا
غنىأكثرصهرهيكونأنيودكانالذيمنوالدهاإيمايدفيطلباألولى،شارلزوجةتموت
يماشارلويتزوج.كذلكاألبويوافقتوافقالبنتهاألباستشارةوبعدشارل،من عرسفيوا 

بأنهااعتقادهامننشأتربماالتيالنفسية،إيماعقدةبدتوقدتوست،إلىيعودانثمباذخ
أنهاحتىحبها،علىالمترتبةالسعادةعلىتحصللملكنهاالحبإلىدفعتقدالزواجقبل

فيعنهاقرأتالتيوالهياموالعاطفةالنشوةعباراتتعنيماذا:فتساءلتخطأ،علىأنهاتوهمت
!الكتب
13طفولتهاسنينفيذكرياتهاتسترجعصارتوالبيت،بالزوجالعنايةإلىتنصرفأنمنوبدال
معلكنالصعبةالدينيةاألسئلةعنواإلجابةالعبادةعلىواقبلتالديردخلتعندما.سنة

الريفيةالمناظرمنفنفرتاألشياء،إلىنظرتهافيانقالبحدثفقدعشرةالسادسةمناقترابها
عنبحثهامنأكثرالعاطفةعنتبحثوصارت–المثيرة–نقيضهاإلىواتجهتالهادئة،
تفلتأخذتأنهاالراهباتوالحظتالكالسيكيينالكتابوبطالتبأبطالتعجبوصارت!المنظر

وفيللقديسين،االحترامتلقينهافيوأسرفنلهامواعظهنفيبالغنقدكنأنبعدرعايتهن،من
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أبوهاجاءعندماالديرمنخروجهاعلىالراهباتتأسفولمالجسداخضاعفيالنصحازجاء
.منهوأخرجها

الديرإلىحنتولكنهاللخدم،األوامرإصدارفيأبيها،مزرعةإلىعودتهاعندلذةإيماوتجد
أخرىأماكنفياأليامتلكتكونأنتتمنىكانتاألولىالعسلشهرأيامفيوهيوحتىثانية،
لوتتمنىبه،بالزواجقبولهاورغم!شارلمعالالنبالءمنرجلومعسويسرا،أواسكتلندامثل

.ورؤاهابخواطرهانظراتهواحدةمرةالتقت
شعورهاازدادبينهمااأللفةازدادتكلماحيثالنقيض،علىتسيركانتبينهمافاألمور

الموسيقاأوالمسرحيعرفوالسطحيحديثهأنترىإذ.بينهماالهوةوزادتالروحيباالنطواء
.شيءفييطمعوال،شيئاًيعرفوال

علىتسيرحياتهألنآمالمنإليهتتطلعماتحقيقلهايتحلمشارلمنزواجهاأنإيماورأت
حماتهااتهمتهاإذالبيت،مصروففيحرةأنهاتجدلمأنهاكما.تغييرأوإثارةدونواحد،نمط
بعضلهتغنيفكانتتحبه،بأنهاشارلتقنعأنإيماحاولت.ابنهادخلتبذيرإلىميالةبأنها

!بعدهأواالنشادقبليختلفلمانفعالهلكنحفظتها،التيالعاطفيةاألناشيد
يماشارلدعوةولعل ذاتكانتصغيرةعمليةشارللهأجرىوالذيأورفيليه،مركيزلزيارةإلىوا 
القصرهذافيوبخاصة!وعظيمجديدهومالرؤيةتوقهاإلىإيمارغبةتلبيةفيكبيرأثر

المائدةفيأوالمترفةالوجوهأوالفاخرباألثاثسواءالبذخمنيروقهامافيهرأتالذيالفاخر،
الماركيزاستقبلهاأنوأسعدها.والفاكهةالطعاممنأصنافاًاألولىللمرةفيهاعرفتالتيالعامرة،
(.الفايكونت)معالحفلةخاللورقصتوزوجته،

جانبمنتخمدالحبجذوةبدأت.تلتهاالتياألسابيعبانقضاءالحفلةلذكرىتؤرخظلتوقد
تلكبناتمنواحدةتكونبأنمنهاحلّماالمخملية،األجواءإلىتتوقوصارتلزوجها،إيما

.بعدهاماإلىوتطمحالقريبةاألشياءعلىالحصولفييزهوالذيالنوعمنإيماكانت.الطبقة
بينما!وضدهالشيءعلىالحصولوتتمنىالعنيفة،واالنفعاالتاللذاتعالمعنتبحثكانت
الرتيبةالحياةإيماملتلذا.لزيارتهميومياواالرتحالمرضاهخدمةفيماضياشارلكان

إلىاألسرةرحلتوبالفعلإقامتهمكانيغيرأننصحهآخرطبيبإلىأخذهاوعندماومرضت،
يماآخرمكان .بابنتهاحاملوا 
يماشارلوصل فيلهمااحتفاالًوأقامهوميهالصيدليفيهاواستقبلهماالصغيرةالقريةإلىوا 
أربعةجلسالعشاءمائدةوعلىعشاء،حفلةلهموأعدت،(الذهبياألسد)الوحيدالفندق

العدلكاتبعندكاتبايعملجميلشابالمدينةمنوفتىهوميه،والداعيإيماشارل،أشخاص،
مسألةطرحتعندماإيمارأيعلىوافقالذي،(ليون)هو.باريسفيالقانونيدرسأعزب
جمالهاذلكقبلأعجبهوالذي.واحدمكانفيوجودهنتيجةاإلنسانبهايصابالتيالسأم
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العامةاألحاديثيتبادلليونبدأالطعام،بتناولوهوميهشارلانشغلوعندمااألنيقومظهرها
حدثهالتيتلكوبخاصةالطبيعية،المناظرويحببالخيالشغوفأنهلهابداالتيإيما،مع

علىبينهمامشتركةأشياءوليونإيمامنكلووجدسويسرا،إلىسافرالذيعمهابنعنها
!العشاءأثناءالحديثمنساعتينمدى
إيماسكنمكانكانوقدوأسرته،الصيدليفيهيسكنالذينفسهالبيتفييسكنليونان

.للصيدليآخربيتفيالموقعنفسفيوزوجها


أهلمعظمإليهدعيحفالاألسرةأقامت(بيرت)اسمتهابنتاوكانحملهاإيماوضعتمدةوبعد
–ليون–صادفتالمرضعةعندالبنتهاإيمازياراتإحدىوفي.ليونضمنهمومنالبلدة
.المرضعةبيتإلىمعاوذهباالزيارة،فيصحبتهاإلىودعته
لعبةوالطبيبالصيدلييلعبحيثاألمسياتبعضفييجتمعواأنالجيرانعادةمنوكان
األشعاربعضلهاليقرأليون،جانبإلىتجلسأنإليمايروقوكانوالدومينو،الورق

.والطبيبالصيدليعلىيغلبالنعاسكانعندماوبخاصةالعاطفية،
فيشارليرافقوصار.الطبيةوالكتبالتحفبعضوزوجتهالطبيبيهديليونصاروقد

يصرحأنيستطعلمولكنهإيمايحبأنهليوننفسفيبداوقد.مرضاهلزيارةرحالته،بعض
التياللذةبحرارةوليونإيماتفكيربدايةومع.المناسبةالفرصةتحينحتىوانتظر.بذلكلها

ليعرضإيماجيوبإلىيتسللأن–ليريه–تاجرحاول.تحاباإذامنهماكلعليهاسيحصل
!باريسفيالماركاتأشهرمنلهاالزينةوأدواتالمالبسجلبفي،خدماتهعليها


غريباشيئاً–ليونحبنحوبميلتشعرإيماكانتأنوبعد–المراتإحدىفيليونويالحظ

وبيتهازوجهاترعىأنالبدالصالحةالبيتربةوأنزوجها،طيبةعنتحدثهالتيإيمامن
لهيا:نفسهفييقولذلكيالحظوعندماالمرضعة،عندمنبنتهاتسترجعوعندمابهما،وتهتم
يحرقماوالرقةالزهدهذافيتتخفىكانتالحقيقةفيإيماولكن!إليهاالسبيلكيفجنون،من

.بطيفهلتسعدالعزلةوتنشدليونتهوىكانت.وكراهيةوغيظشهواتمنذاتها
دونهاحائالوقفتالعفةهذهوأنللطبيب،زوجةكونهابسببكانتبها،اتصفتالتيالعفة
–النفاقهذاتواجهأنواجبهامنوأنه!ذلككليستحقالزوجهاوأنشهواتها،تحقيقودون
وفي.فيهتعيشالذيالجحيممنليونمعبالهربتنتهيأنالبد.بهاتتظاهرالتي–العفة
تعاستها–مرضهاأنإلىوتخلص؟حبيفيليونيستمرلملوماذانفسهاتسألنفسهالوقت

االعتراف،أجلمنالكنيسة،إلىاللجوءهوأزمتهافييساعدهاماأنوتخال.الزواجبعدبدأ–
تكونالبيتإلىتعودوعندما.الكنيسةإلىبالفعلوتذهبتعترف؟حتىأخطأتقدتكنلمولكنها
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فيوتتسبب.بشدةتدفعهامنهااالقترابالصغيرةابنتهاتحاولوعندما.وثورةعصبيةأشد
منخوفاًيتوجسالذيليون،صوبيتجهتوترهافيزوجهايراهاوعندماخدهافيجرحإحداث
صورةهيلزوجتههديةتقديمفيليونرأييريدأنهيعرفعندماالصعداءيتنفسولكنهشارل،
!المدينةفيعملهافيليونسيساعدهوالتيالزوج،
يشعر.الذهنشارداألطوار،غريبأنهعلىيعرفونهمنعيونفيليونظهراألثناءهذهوفي

القانون،فيدراستهليكملباريسإلىالرحيلفيرغبةوأبدىالقرية،فيحياتهرتابةمنبالملل
!ومضىوودعهاإيماإلىذهبسفره،علىأمه،موافقةتسلموعندماحياته،مجرىبذلكفيتغير

!الحادثةتلكبعدإيمامرضتوقد
–الفني–الثريالطبيببيتإلىيحضرعندما.ذلكبعدإيماقلبعلىيهبطآخرحباولكن

يشتغللغالماالستشفاءقاصداًوالثالثين،الرابعةابنالمغامراتذواألعزب،بوالنجيهرودلف
علىبالترددويأخذالفني،عالجأثناءالطبيبتساعدوقفتعندماإيمابجماليفتنوالذي.عنده

وقد(.أونفيل)فيالزراعيالمعرضاقامةأثناءللقاءمالئمةالفرصةوتكونإيما،لرؤيةالطبيب
عصمةفيدامتماتجدهالنبأنهالهاوصرحالسعادة،عنوتحدثا.المرضذلكإلىصاحبها

الحفلانتهاءومع!والخيولوالمزرعةالقصرصاحبوهومعهالسعادةستجدوانها.الطبيبذلك
كانتإذا:الطبيبشارلفيسأله.رودلفويحضرإيما،تمرضأنوحدث.منزلهاإلىيرافقها
إن:رودلفإلىشارلويكتبالخيلركوبمالبسشارللهاويهيئ!ستفيدهاالخيلرياضة
–رودلفقصرمنعودتهاومع!لطفهعلىاألمليعلقوأنهرودلفتصرفتحتزوجته
!كزوجرودلف–معهاعاشحيث.عشيقاًليإن:تصيحإيماأخذت–النسائيةالخبراتصاحب

.يملهاأنيلبثالرودلفولكنزوجها،مناالنتقاممننوعالرودلفعشقهافيإيمارأت
.حولهاألقاويلبعضتسببقدلهزيارتهاأنلهاويعلن
فكانتالتاجرليريهمعالماديةتجربتهاأمافاشلة،تجربةورودلفليونمعإيماتجربةكانت
المناسبة،اللحظةفيعليهاانقضثمومنباإلستدانةأغراهافقدالمادياألسرةدمارفيسبباً
بتدويروأغراهاأسرارهايفشيأنمنتخشىوكانتورودلفليونمعبعالقتهايعرفكانإذ

إيماحالةوتسوء.أموالهفيبالتصرفزوجهامنعامماليتوكيلعلىوبالحصولالكمبياالت
مرةتلتقيهالذيليونإلىفتلجأزوجهاأمالكعلىالحجزيعلنعندماوذلكوالماليةالصحية
معاألمروكذايعتذرلكنهالمالمنهوتطلباألزواجمعاشرةوتعاشرهالمناسباتإحدىفيأخرى

وحيداًفيموتعاشقيهارسائليكتشفأنزوجهايلبثوالالسملتتناولخائبةفتعودرودلف
.الفقيرةخالتهاعندمصنعفيعاملةلتعملالصغيرةابنتهموتتشرد
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:لفلوبيربوفاريمداموروايةمحفوظلنجيبوالكالباللصرواية


؟والكالباللصروايةفيالرئيسةالشخوصأدوارالموضوععرضكيف
منكثيراًالفنيةالبنيةحيثمنفيهوظفالكاتبأنيجد،والكالباللصروايةيقرأمن

.الواقعيةمذهبإلىتنتميالتيالرواياتفيتشيعالتياألساليب
األحداثأخذتثم،السجنمنمهرانسعيدخروجعندالرئيسيالحدثبدألقد

،نبوية،علوانرؤوف–سدرةعليش،مهرانسعيد:الروايةشخوصبينوالصراعات
أنيظنالقارئيجعلطبيعياًسيراًاألحداثوتسيرمنطقيًا،تشابكاًتتشابك،والبوليسالمخبرون
بعض،برقاببعضهاآخذمتسلسلةناظريهأمامتقعكأنها،ونماءهاوتطورهابترابطهااألحداث

الرغباتوتصطدمالمواقفوتتأزم،منطقيةغيرإضافاتأوتهويلأوافتعالبأييشعرأندون
انتهاءثم،تأزماالمواقفأشدإلىوصوالًباألسبابالنتائجفيهاارتبطتطبيعيةنهايةإلىلتقود
.سعيدالشقيخاتمةهيالتيالتنويربنقطة
،واألمكنةوالزمانواألزماتوالشخوصاألحداث–الروايةحبكةبناءفيساهملقد
المختلفةاألساليب،الحبكةهذهبناءفيساهم–التنويرنقطةإلىوصوالالمواقفواحتدام

الوعيتيارواستخدام،الداخليالمنولوجوأسلوبالسرد،أسلوبمثلمنالكاتباستخدمهاالتي
العودة)Flash backالـأسلوباستخدامثم،أحياناًالشعرأسلوبإلىيرقىالذيوالوصف،

،الذكيالحوارأسلوبعنيستغنولم،والمكانيالزمانيالقطع،(الماضيإلىالخلفإلى
يقرأقارئأييخالحتى،االجتماعيومستواهمثقافتهممعيتطابقبماالشخوصوانطاق
!مثلهاعملعلىقادرأنهالرواية
كانبماالنهايةفيقادتبحيث،منطقياًتسلسالًوتسلسلت،الروايةاحداثتدرجتلقد
بزيارةمتعلالً،وزوجهاالسابقةزوجتهبيتإلىعودتهوهي،الروايةبدايةفيالكاتببهأوصى
مدارعلىهمتهتفترولم،االثنينبقتلالعدةبعدّمهرانسعيدبدأخروجهلحظةومنذ،ابنته

أنبعدإذ،هاجسههيتأزمتوكلمااألحداثكلكانتبل،عليهصممماتنفيذعنالرواية
األحداثهذهكانت.والزوجةالزوجنحوغيهفيسادراًظل،خطأامرأتهزوجظنهرجالقتل

صدرقدالحكمأنعلىالكاتبيدللثم.عليهيقبضأويقتلأنإما،(سعيد)بأنتوحي
قائمةعلىقتلهمالمطلوبقائمةإلىيضيف.السابقةزوجتهزوجبيتإلىعودتهمنذعليه
همتهتفترلمذلكومعحارسه،يقتللكنه،قتلهويحاولويطارده1علوانرؤوفاسم،سعيد
إذأنهيعنيوهذامعنىلهموتايموتأنيريدسعيدأنالكاتب،رأىلقدحتىالثالثة،قتلنحو
.الموتأي،ذلكلهفسيتحققالثالثةقتل
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غيرمعركةإثرعليهالقبضإلقاءاألقلعلىأوالموتغيروقاتال(لصاً)رجالًينتظرفماذا
!!الشرطةرجالوبينبينهتدورمتكافئة
بوفاري؟مدارمروايةفيالرئيسةالشخوصأدوارالموضوععرضكيفية
واتساعفيهاوالمكانالزمانرقعةاتساعمنالرغموعلىلفلوبيربوفاريمدامروايةفيأما
الكاتبقدرةفإن-والكالباللصروايةعكسعلى-المختلفةثقافتهموألوانالشخوص،عدد
الكثيرينشخوصهابينأحياناوالصداموالتنافسالصراعخيوطإمساكفيواضحةبدت

الشخوصبينوالتأثيروالتأثرالسببيةبرابطاألحداثمجموعةأوالحدثارتبطبحيثوالمختلفين
األلوانبينالربطفيالكاتبقدراتالقارئيستشعربحيث،واللينةالعنيفةواالنفعاالتواألحداث
ليشعرحتى،المتضادةأوالمتالقيةالشخصياتهذهورغباتوثقافاتأمزجةمنالمختلفة
خشبةعلىيعرضكأنهأوأمامهماثال،الروايةفيوصراعأحداثمنيجريماأنالقارئ

.المسرح
.نهايتهاحتىالروايةبدايةمن–عنيفاًأوهادئا–طبيعياًنمواًينمونوالصرعفالحدث

(إيما)الروايةبطلةقادتالتيالمأساويةالنهايةإلىالبدايةمنتسيراألموركلكانتلقد
النهايةأنكما،أسرتهاوتدميرذاتهاتدميرإلى،بعيشهاقناعتهاوعدموطيشهابنزقها

وغفلتهإلغفاله،يستحقهانتيجةكانت–البطيءالموت–شارلإليهاانتهىالتيالمأساوية
بمابوفاريمدام(إيما)علىالضوءتسليطولعل،عشاقهامعالواضحةزوجتهوعالقاتلسلوك

سيكونالذيهو،الفصامحدإلىتصل،متناقضةوسلوكياتمكبوتةشهواتمنحياتهافي
.حاضراً


:العملنجاحعليهايستندهامةقاعدةاألدبيالعملنهايةتشكل
:والكالباللصروايةنجاحفيوأثرهاالعملنهايةبينالعالقة
أنيعنيوهذاالرواية،فيالحبكةوجودةنجاحمنجزءهيالناجحةاألدبيالعملنهاية
األفكارصراعوبينالرواية،فياألحداثمجموعةأوالحدثبينالتوازنيقيمبأنمطالبالكاتب

منحياتهمفيالشخوصوصراعاألحداثمجموعةبيناالرتباطشأنمنألنفيه،والشخوص
يسمىماإلىالصراعاتهذهتصلأنالىاألمور،هذهوتطورتؤثرأنشأنهامنالروايةخالل

تكونوعندما.التنويرنقطةتسمىوالتيبالنهاية،يسمىماإلىنزوالتهبطثمومنالذروة،
القارئيقنعأنذلكشأنمنفإنوصراعهمواالفكارباألحداثعضوياارتباطاًمرتبطةالنهاية

ومواطنواألفكاراألحداثارتبطتلقد.بالفعلحدثتهيأوتحدثأنيمكنالروايةهذهبأن
بدايةمنذبدألقد،محفوظنجيبروايةفيالمقنعةالنهايةإلىنزوالًثمبالذروةمروراًالصراع
أشخاصعدةمناالنتقامعلىوالمصممالسجنمنالخارجهذاينتظرغامضاًمصيراًأنالرواية
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وكذلكوسجنه،عليهوالقبضبهالوشايةمهرانسعيدبهامرالتيالمتتاليةالخيباتقادتلقد.
حتى،الروايةأحداثخاللمنصدرهفيعششالذياالنتقامإلىإليهالناسأقربتنكرقاد

انتظارهفياإلعدامحكمبأن،نفسههوتوقعوقد،لهماذنبالشخصينقتلبعدمطارداًصار
.الموتغيروطريدومجرملصعاقبةستكونماذاإذاً،

فيوردتكمابنهايتهتنبئمارسهاالتيالممارساتوكللسعيد،وقعتالتياألحداث،كلكانت
!الرواية

.جرائممناقترفهلماموضوعيامعادالًالروايةفيمهرانسعيداليهاانتهىالتيالنهايةكانت
.حالأيفيمقنعةبدتولماللقارئمفاجأةلكانتمفرحشكلعلىانتهتالروايةأنولو

:بوفاريمدامروايةنجاحفيوأثرهاالعملنهايةبينالعالقة
علىالبطلةالمرأةقدرةعدمإلىسيقودبطلتهاسلوكأنظهرالرواية،أحداثخاللمن

أكثرشيئاًيفعلأوعنهاسينفصلمرحلةإلىيصلأنالبدوأنه.محترملطبيبكزوجةاالستمرار
.إليهابالنسبةهذامن

تحبالوالتيالزوجية،بالعالقاتالمستهترةالمرأةهذهتقفأنيتمنىالقارئكانكما
تراجعلكي،نفسهاأمامبصدقمرةتقفأنيمكنكانلذاتهاوحبهابفتنتهاتغاليوالتيابنتها،

المشينة،بأعمالهاحتىتتباهىصارتفقدذلكمنوبدالًالضمير،صوتالىوتصغيحساباتها
عنترتدعأنتحاولولم.وبيتهالزوجهاكراهيةتزدادوكانت،تقديربالاإلنفاقإلىومالت
حبهابسببعلمهدونزوجهاأتعابوتجمعتستدينصارتأنهادرجةإلى،والخداعالكذب
زوجها،منتوكيلعلىللحصولالفرصوتتحين،تكذبصارتحساب،دونواإلنفاقللتبذير

وتدويربالبيعتصرفتوبالفعل،ذلكعلىالحصولواستطاعت،ممتلكاتهفيللتصرف
منكلمعفشلتأنبعد،بعدهاالحياةمواصلةتستطعلمدرجةإلىوصلتحتى،الكمبياالت

.زوجهابيتعلىالحجزإللغاءالالزمةالنقودعلىالحصولفيتعرف
استعماليحسنالمنلكليحدثسوفطبيعياًأمراًإليهاانتهتالتيالنهايةبدتلقد
تستحقهاالتينهايتهاتكنلم،المواقفهذهفيحتميةنتيجةوهيمرتبطةفهي،وجمالهعقله
أندونماتالذيالودود،الوفيزوجهاإليهانتهىالذيالحالإنبل،القارئأرقتالتيهي

بثتالتيهيوالديهاموتبعدللبنتحدثالذيالتشريدوكذلك،الصغيرةابنتهغيربهيعرف
ن.القارئنفسفيالحزن حدهاعندإليقافهامحاولةمجرديحاوللمالذيالزوجنهايةكانتوا 
 .كذلكمقنعة





(مذهبالفنللفن)البرناسية
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:التعريف


البرناسيةمذهبأدبيفلسفيالدينيقامعلىمعارضةالرومانسيةمنحيثأنهامذهبالذاتيةفي

للتعبيرعنالذات،بينماتقومالشعر،وعرضعواطفالفردالخاصةعلىالناسشعرًاواتخاذهوسيلة
البرناسيةعلىاعتبارالفنغايةفيذاتهالوسيلةللتعبيرعنالذات،وهيتهدفإلىجعلالشعرفنًا

موضوعيًّاهمهاستخراجالجمالمنمظاهرالطبيعةأوإضفائهعلىتلكالمظاهر،وترفضالبرناسيةالتقيد
.سلفًابأيعقيدةأوفكرأوأخالقسابقة


:أبرزالمسمياتالتيأطلقتعليها

أطلقأحدالناشرينالفرنسيينعلىمجموعةمنالقصائدوقداكتسبتهذااالسمبعدأن:البرناسية -
تقطنهذيإشارةإلىجبلالبرناسالشهيرباليونانال"البرناسالمعاصر"لبعضالشعراءالناشئيناسم

 .كماكانيعتقدقدماءاليونانإالأناالسمذاعوانتشرللتعبيرعناتجاهأدبيجديد"آلهةالشعر"

ونظريةالفنللفنتنطلقمنفكرة،شعاراله"الفنللفن"أتخذالمذهبالبرناسيعبارة:الفنللفن -
لذافالفنفيهذاالمذهبال،نوهوالفنالذيينبغيأنيعبرعنهالف،أنالجمالمقصدبحدذاته
 .إنمايوصفبالجمالوالقبح،فاليوصفبالخيروالبالشر،يخضعلمقاييساألخالق

تجعلها(الصوروالجمالياتاللغوية)ألنهاتقومعلىوسائلتعبيريةفنيةمختلفة:التعبيرية -
.األساسفيالعمليةاإلبداعية

:نشأةالبرناسية
مذهبالفنللفنمثلبقيةالمذاهباألدبيةنشأفيأوروبا،وأشدالمتحمسينلهكانوافي

يطاليا،ووصلالمذهبإلىأمريكاوغيرها فرنسا،أمالمذاهبتقريبًا،ولكنكانلهأنصارفيألمانياوا 
.منالدول

ميتًاعنالفنحتىالدفاعًامست..فيمطلعالقرنالعشريناعتبرالنقادنظريةالفنللفنف
.تستخدمفياألغراضالنفعيةالمؤقتة

غيرالصورةالخارجيةالمتعلقةبالمتعة-والواقعأنالمضمونالفكريوالعقائديلهذاالمذهب
نكانهذااألمرلميكن–الفنية هورفضكلفكرةوعقيدةوأخالقسابقةوخاصةمايتعلقبالدينوا 

.بالمذاهبواضحًافيآثارأصحا
لذلككانالهجومعلىمدرسةالفنللفن،بعدانحرافهاالكبيرعنالحياةالواعيةالعاقلةمنقبل

اليوتالذياتهمأصحابهابالخطأوقصرالنظر،وقررأنهالبدمنااللتزام.س.بعضالنقادأمثالت
أنتكونالكتابةذاتنفعاجتماعيماوأنغايةالشعروالنقدُتلزمكلشاعروناقد.لألديبأوالشاعر

.ئللقار
تقلصوتقوقععلىنفسهبعدأنوجهلهالنقدالشديدالنحرافهعنكثيرمناألصولبعدذلكإالأنه

.التيبنيعليها،والقيمالتيكانيلزمهالتقيدبها
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:التأسيسوأبرزالشخصيات

نكاندعاةهذاالمذهبقدانتسبواإلىمذاهب :أدبيةأخرىتشكلتفيمابعدومنهموا 
.وهومنأكبرطالئعالبرناسية"تيوفيل"-
ويعدرئيسهذاالمذهب،وقدتبلورتمبادئهبعدمنتصفالقرنالتاسععشر"لوكنتديليل"و-

.وانتهىبهاألمرإلىأنتركالنصرانيةإلىالبوذية
ومنأعمدةالمذهب.وهوشاعرفرنسي،ويعدمنأشدالمدافعينعنهذاالمذهب"ماالراميه"و-

.الرمزيأيضاً


:خصائصالبرناسية
لهاب-6 ثارةالمشاعروا  اعتباراألدبوالفنغايةفيذاتيهماوأنمهمتهمااإلمتاعفقطالالمنفعة،وا 

.اإلحساسليتذوقاإلنسانالفنالجيد
يرهلبناءالعالمالجديدالخاليمنالضياع،حسبزعمهم،والقديمفيرأيهم،هوتحطيمالقديموتدم-8

.كلماينطويعلىالعقائدواألخالقوالقيم
.؛ألنهاتقدمالفنعلىالعلميحققاإلنسانسعادتهعنطريقالفنالعنطريقالعلم-3
االهتمامبالشكلوالتعبيراألدبيأكثرو.استبعادالتعليموالتوجيهالتربويعنالشعروالفنعامة-4

.مناهتمامهمبالمضامينالفنيةواألدبية
.إنالحياةتقليدللفنوليسالعكس-5


:أهمالمآخذعلىالبرناسية
.وتعزلهعنذاتاألديبأيضا،تعزلاألدبعنقضاياالحياةاالجتماعيةوالسياسية -6
 .مايشبهالعقيدةفينفوسأتباعهاوتحولهإلى،تجعلاألدبغايةفيذاته -8

والتهتمأنيكونموضوعالعملاألدبيمهدمالألخالقأومراعيالها،تهملالقضايااألخالقية -3
.
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:نموذجللبرناسيةالغربية

قلبهيالمار
ليلينتدكاللشاعرلو"أشعاربربرية"من



فيإحدىالمعارك" هيالمار موتالمقاتل تروىقصة اسكاندنيافية شعبية علىأنشودة الشاعر عثر
الغربانويعطيهخاتمهالذهبيليقدمهإلىمحبوبته بالجراحليناديأحد قبلموتهوهومثخٌن .الذيصحا

".يرسلقلبهبداًلمنخاتمهلكنهيجعلهيالمار..ليلبهذهالقصةونظمهافيقصيدةيفتأثرد



الليلةقمراء،والثلجأحمر،

دونقبور، هناك،يرقدألفبطل 

أيديهمعلىمقابضسيوفهم،وعيونهممذعورة،

وفوقهميحّوموينعقسرٌبمنالغربان

القمريسكبعلىاألرجاءنورهالشاحب

وينهضهيالمارمنبينالموتىمضّرجًابالدماء،

بكلتايديهعلىسيفهالمبتور،معتمدًا

وأرجوانالمعركةيسيلمنجانبيه،

فيهرمٌقمنالحياة؟!ياهؤالء َأَمامنأحد 

بيَنكثيرمنالشبانالمرحينالشجعان،

الذينكانوافيالصباحيضحكونويغنونبملِءأصواتهم،

مثلالشحاريرفيغيضة كثيفة؟

وهذهخوذتيمحّطمة،.لقدماتواجميعاً

ودرعيمخّرقة،نزعتمساميرهاضرباتالفؤوس،

عينايتدميان،لكنيأسمعغمغمةواسعة،

تشبهزمجرةالبحروعواءالذئاب

إلّيياعزيزيالُغراب،ياآكَلالرجال،

افتحبمنقاركالحديديصدري،

وغدًاستجدناكمانحناآلن،
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..الحاّرإلىابنةإْلمراحملقلبي

ستجدهافيأوبسالحيثيكرعالنبالءالجعَةالفاخرة،

وهميغنونويقرعوندنانهمالذهبيةعلىإيقاعالنشيد،

اخفقبجناحيكوطْرياجوابالضباب،

.ابحْثعنخطيبتي،واحملإليهاقلبي

وعندأعلىالبرجحيثتحّومالعقبان،

اتشعرأسودمسترسل،ستجدهاواقفة،بيضاءذ

يتدلىمنأذنيهاقرطانفضياندقيقان،

وعيناهاأصفىضياًءمنالبدرفيأبهىاألمسيات،

اذهب،وقْللهاأيهاالرسولاألسود،

إنيُأحّبها،وهذاقلبي،إنهاستعرفه،

والرعديد، أحمَرصلبًاغيرشاحب 

.وسوفتبتسملَكابنةإلمرأّيهاالغراب

هاإنيأموت،مهجتيتسيلمنعشراتالجراح،

لقدقضيتنحبي،فاشربيأيتهاالذئابدميالقاني

أماأنافسأمضيشابًاشجاعًاضاحكًاحّرًاناضرا،

!ألجلَسفيالشمسبيناآللهة
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 الرمزية                                  

 :تعريفالرمزية

أدبيفلسفي،يعبرعنالتجارباألدبيةوالفلسفيةالمختلفةبوساطةالرمزأواإلشارةأوالرمزيةمذهب
والرمزمعناهاإليحاء،أيالتعبيرغيرالمباشرعناألحوالالنفسيةالمستترةالتيالتقوىاللغةعلى.التلميح

.أدائها،أوالُيراُدالتعبيرعنهامباشرة

:  نشأة الرمزية  
وعرفكمذهبلهقواعد،م14مذهبالرمزيةبدايةفيفرنسافيالنصفالثانيمنالقرننشأ     

)ذلكبأنفيهذاالعامأصدرعشرونكاتبافرنسيامقاالنشرفيمجلة،م1116وقوانينبالتحديدفيعام
دبيةالستحضارحاالتذكروافيهأنهدفهمتقديمنوعمنالتجربةاألدبيةتستخدمفيهاللغةاأل،(البيغارو

.شعوريةأوالشعوريةبصرفالنظرعنالمادياتالملموسةالتيترمزلهااأللفاظ

وكانت،وفيهاأحلاألشياءوالمعانيرموزابحته(المراسالت)قصيدة(بودلير)ثمكتبالشاعرالفرنسي
الذيأكدعلىالقيمة(بودلير)تلميذ(رامبو)ثمظهر،هذهالقصيدةإيذاناباالستعمالالفنيللرمزية

زعيما(مالرميه)ويعدبعضهمالشاعر،اإليحائيةللكلمةورأىأنالغموضواإلبهامهدفمنأهدافالشعر
.للمدرسةالرمزيةالفرنسية

:خصائصالرمزيةالغربية

لعواطفليسعنطريقالوصفالمباشريمكنأننصفالرمزيةالغربيةبأنهاالتعبيرعناألفكاروا
إنماهيمحاولةوضعتوقعاتلماهية،والمنخاللالتشبيهاتواالستعاراتوالصورالجامدة،الواضح

.وتقومعلىوصفاألجواءالنفسيةالمستعصيةعلىالدالالتاللغويةوالوقوفعندها،األفكاروالعواطف

بليتجهونإلىالصفوةواليستسلمونللمثالية،العامةأوسوادالشعبفالرمزيونكالبرناسييناليحتفلونب
.بليؤمنونبالصنعةواإلحكام،مثلالرومانسيين

:ومنأبرزخصائصهذاالمذهب
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 :تراسلالحواس -1

والمرئيات،والمشموماتأصواتا،يعتبرمنأهموسائلهمالفنيةالتيتعطيالمسموعاتألوانا
ويتحولبذلكالعالمالخارجيإلىصورنفسيةوفكرية،ونرىالمسموع،فنسمعالمشموم،عطرا

.متجردةمنخواطرهاالماديةلتصيرفكراوشعورا

:األلفاظ -2
دون.األلفاظالمشعةالموحيةوهمبذلكيقربونالصفاتالمتباعدةويعتمدونعلىإيحاءاتالكلمة

 .اهتمامبالعالقاتالماديةإناتفقتأملمتتفق

 :الصورالغزيرة -3

ويهدفإلىاإلكثارمن،خدامالصورالشعريةالظليلةالمتوالدةيلجأاألديبالرمزيإلىاست
عنطريقتجميعالصورالفرعيةحولمجاز،الصور؛منأجلتوفيرالكثافةوالتعقيدفيالشعر

 .وعوضواذلكبكثافةعنصرالصورة،وقدتحررالرمزيونمناألوزانوالصيغ،رئيسي

 :الشعرنشوةوحلم -4

،القصيدةعندهمتختلفباختالفالقارئوتصبحللقصيدةالواحدةعدةصورباختالفالقراء
وعليناأننتقبلالتأويالت،ويرونأنالقصيدةتنفصلعنصاحبهامثلانفصالالوليدعنوالدته

ألنالعملاألدبيينقلالمتلقيإلىالتجولفيدنيا،القارئالمختلفةالتيتشيدهافينفس
ولماكاناألداءالعادييعجزعنتقديمهذهالصورةالضبابيةالتييتميزبهاعالم،الالشعور

.الالشعورفإنالرمزوحدهالقادرعلىفعلذلك

 :نظريةالمثلومكتشفاتعلمالنفس -5

والتييقولفيها،زييقومعلىنظريةأفالطونحولعالمالمثليرىكثيرونأنالمذهبالرم
تدلعلىحقائقومثل،أناألشياءالتينستخدمحواسنافيهاليستسوىأوهامأوضاللأورموز

،قبلأنتهبطاألرضوتستقرداخلالمادة،وأنالروحكانتتعيشفيذلكالعالمالمثالي،عليا
 .الوجودفالنفسعندهممرآة

 :الجرسالموسيقييفسرالمعنى -6

فإنمن،وتستخدمللداللةعلىمعناهاالرمزواإليحاء،بماأنالرمزيةتقومعلىالغموض
وطريقة،التيتنبعثمنجرسالكلمات،األشياءالتيتستخدمهالتوضيحهذاالغموضالموسيقى

ولهذانجدفيالقصيدةالواحدةأوزانمتنوعة،لمعنىوارتباطهابا،وانسجامهامعبعضها،بنائها
وتطابقالشعورمعالموسيقىيكوننوعمنالوحدة،علىحسبتنوعالعواطفوخلجاتالنفس

.بينماالوزنالتقليديمنشأنهأنيخلبهذهالوظيفة
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:نموذجللرمزيةالغربية
  لقدطردالربيُعالشاحبفيحزن"  :يقولماالرميه

  الشتاءالضاحي الشتاءـفصلالفنالهادئـ

  وفيجسميالذييسيطرعليهالدمالقاتم

  طويل يتمطىالعجزفيتثاؤب

  شفقاأبيضيبردتحتجمجمتيإن

  قديم التيتعصبهاحلقةمنحديدوكأنهاقبر

  وأهيمحزيناخلفحلمغامضجميل

  نهايةله خاللالحقولالتييزدهرفيهاعصيرال

  منهوكالعصببعطراألشجارر خِأثم

  وأحفربرأسيقبرًالحلمي

  وأعضاألرضالساخنةالتيتنبتالنرجس

  الشجرالمستيقظ ةالسماءتبتسمفوقسياجومعذلكفزرق

"حيثترفرفالعصافيركالزهرفيضوءالشمس

المالالذيأنهكه،والسأمالذي يعبرلنافيهذهالقصيدةعنالحالةالنفسيةالتييعيشهابسببوهو
والشعرفيهشيءمن.توحيلنابحالتهالنفسية يكظمجوانحه،ويقتنصمنمظاهرالطبيعةصورًارمزية

المعنىوالجوالنفسيالذييعيشهالشاعر،وليسبغموضأولئك غموض،ولكنهغموضيوحيلقارئهبإدراك
هم المقلدينالذينيتنطعونويتقعرون،ويجعلونمنذلكالغموضشيئًاأشبهباأللغازحتى الشعراءالناشئين

نمايقصدوهاسترًالع يهامًاللناسبشاعريتهمأنفسهماليدركونمعناها،وا  .جزهموا 

:نشأةالرمزيةالعربية

وقدتركزوجودالرمزيينالعربفيلبنان21نشأةهذهالمدرسةفيالوطنالعربيفيمنتصفالقرن
وقدبدتبوادرها،األدبالفرنسيأكثرمناألدباءوالشعراءالعربوربمايعودذلكإلىإطالعاللبنانيينعلى

يعدأولمنالتقتفينثرهتياراتاإلبداعيةوالرمزيةوخصوصاجبرانخليلجبرانالذي،معشعراءالمهجر
يحاءالرمزيين،وفيهحسا،ففيأدبهثورةاإلبداعيينيفنالتقاء الموحيموسيقيرفيعفياستخداماللفظوا 

أمابداياتالرمزيةالعربيةالفعليةفكانت ،الحالمةالتيتقدمالمعنىمحفوفابهالةضبابيةةوالعبارةالشجي
مجموعةمنالشعرالفرنسيفقرأهذهالمجموعةثم"أديبمظهر"حينسقطفييدالكاتب1421فيسنة

هامجموعةمنالمجالتوالصحفالعربيةوالتيتناقلت(نشيدالسكون)كتبقصيدةذاعصيتهاوهيقصيدة
وقدشجعتهذهالقصيدةعددامنشعراءالعربيةللكتابةبهذااألسلوب،أشادبهاالمتطلعونإلىالتجديد
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وقدحظيهذا".بشرفارس"ومنمصر"وصالحلبكي،ويوسفخال،سعيدعقل"كانفيمقدمتهم
النقادالعربخصوصالدىبعضالمجاالتالتيعرفتبموقعهاالمتمرداالتجاهالرمزيفيالكتابةباهتمام
التيقامتبدورفعالالحتضانمذهبالرمزيةوشعرائهاوقدقامت"شعر"علىالتراثمثلالمجلةاللبنانية

لشخصيات العالمية و األساطير العربية واالرمزيةالغربيةلكنهااهتمتبجوانبأخرىمثلاإلفادةمناألساطير

 :نموذجللرمزيةالعربية.  التاريخية 

 نشيد السكون

 أديب مظهر

 َأعْدعلىنفسينشيَدالسكونْ
 

 
النََّسماألسودِ  حلوًاكمرِّ

 واستبدِلاألّناِتباألدمعِ
 

 
 واسمْعأنيَناليأِسفيأضلعي

 واستبِقنيباهلِلياُمنشدي
 

فالليُلسكراٌنوأنفاُسهُ
 

 
 كلفحأجفانيوأحالمي

 تنسابحوليزفرًةزفرةً
 

 
 حاملًةأكفاَنأيامي

 باهللهلنغٌمقاتمٌ
 

 
 علىبقاياالوتِرالدامي؟

 فإّنفيأعماقروحيصدىً
 

 
 مثَلدبيِبالموِتبينالجفونْ

 تذكاُرهاَأُكلَّماهّزَك
 

 
بااأَلّولِ  بكيَتتحناَنالصِّ

 صحبَتفيالواديخياَلالطيوبْ
 

 مرافقًارقرقَةالجدول

أحالميعلىنسمة   تفر 
 

 بليلة معسولِةالمبسمِ

 فتنحنيفوقبساِطالمغيبْ
 

 
بااأّلولِ  وترتميفياَلتحناِنالصِّ

 

 

http://199.236.66.6/poetdetails.aspx?ptid=785
http://199.236.66.6/poetdetails.aspx?ptid=785
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(العدميةالعبثية)الدَّادائية
 

 أدبّيةوفنّية الدادائيةحركة فوضوية األولى1415نشأتفيعام فيأثناءالحربالعالمية وقوامها.
والرفضوالتهديملكّلماهوشائعومتعارفعليهمنالنظموالقواعدوالقوانينالّسخطواالحتجاجعلىالعصر

هاحركةعدميَّةتجلتبخاصةفيحقلياألدبوالفنونالتشكيليةإن.والمذاهبوالفلسفاتوالعلوموالمؤسسات
.1423لكنهالمتعمَّرطوياًل،إذمافتئتأنتالشتفيعام

كانللدادائيةجذوروبوادرمنذأواسطالقرنالتاسععشروالسيمافيانطالقاتالشاعررامبو؛لكنها
وذهبضحيتها العالم أنحاء من وكثيرًا أوربا دّمرت التي العالمية الحرب مناخ في إال وتتضح تتكون لم

ونشغفة،صنوفاألسلحةالفتاكة،الماليينمنالبشروجّرتالبؤسواآلالمإلىاآلخرين،واستعملتفيها،د
والعقائد، والمبادئ النظم فالسجميع وا  الرهبية، اآللّية هذه عجالت تحت اإلنسان انسحاق عن وتكشفت
أكثرمنقرنعلىويالت يمرَّ لبنيالبشرولّما والسالم القرنالعشرينفيجلبالسعادة خفاقحضارة وا 

.ماتبعهامناالضطراباتالثورةالفرنسيةوالحروبالنابليونيةو

وكانمنأمربدئهاأنتعارفعدٌدمناألدباءوالفنانينمنمختلفالجنيسات،وجدواأنفسهمفيمدينة
يجتمعونفي فأخذوا منشرورالحرب، فيمنجاة  ملهىفولتير"زيوريخفيسويسرا ويتذاكرونمشاعرهم"

صراحةوالحرية،فإذابهميلتقونعندنقطةالرفضوالتمّردالمشتركةويتبادلونآراءهمالنقديةفيجومنال
أبيضليسنقيًا مبهممتخّيل،عالم  والقرفواليأسوالشعوربالعبثيةوالفرارالسلبّيمنهذاالعالم،إلىعالم 

سابق مكّرس  .منكلدنسفحسببلمنكلشيء 

ختاروااوقد.هعددمناألدباءمنشتىالجنسياتالذيالتّفحول"تزارا"وكانأبرزهمالكاتبالروماني
 اسم دادا"لحركتهم " منه واشتقوا تزارا اقترحه الدادائّية"الذي ليسلديها" التي البرئية بالطفولة يّذكر ألنه

ونبالمستقبلوالبقواعدأموروث،بلكلمافيعالمهاجديدووديعأضفإلىذلكأنهمكانواكأطفالاليعب
.اللغةوعالقاتهاالمنطقّية

 عام في المجموعة 1417وأصدرتهذه اسم تحمل دادا"مجلة أقالمها" ومجال حالها لسان .لتكون
هكذاتولُددادامن:"منهاقولهوجاءفيالبيانالثالث.وأصدرتزاراسبعةبياناتتعبرعنمنهجالدادائية

إنناال.قاللية،ومنعدمالثقةبالجميعإنأولئكالذينينضمونإلينايحتفظونبحرياتهمواقعاحتياجلالست
نظريات أية نقبل الجاهزة. األفكار ومعامل والمستقبلية التكعيبّية أكاديميي من شبعنا ريح...لقد مثل إننا

الدمارالعظيم نهيءلمشهد إننا والصلوات، تمّزقثيابالغيوم لنضعالتحلّ:غاضبة، ُنِعّد إننا لوالتشتت؛
منالمتع قيثارات  إلىأخرى، قارة اللواتيسينتشرنمن بجنّياتالبحر، الدموع ونبّدل المرثاة، لتلك نهاية

.النارّية،تقتلعذلكالحزنالمسّمم
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يوالمطلقدادامحوالذاكرة؛دادامحوالمعمار؛دادامحوالر سل؛دادامحوالمستقبل؛دادااإليمانالكلّ
...".بكّلإلهوجدفيلحظةعفوية

معظمهمنقبيل واستقبااًل فلقيتإقبااًل إلىفرنسا وبعدالحربالعالميةتخطتالدادائيةحدودسويسرا
جديد؛وانضمإليهاالشاعربول؛ثمعبرتالمحيطإلىأمريكاحيثكسبتكثيرًا االستطالعوالتطّلعإلىشيء 

الذيشنحربًاعلىالمدنيةوالعلموالماديةوالمعقولية،وانفصمبفكره"الكرافت"زهمالكاتبمناألنصارمنأبر
كاماًل،وزادعلىأقرانهبأندأبفيرواياتهعلىزرعالشّكونشرالرعبفينفوس عنالمجتمعانفصامًا

زمانوالمكانلتستوليعلىقرائه،فكانيخترعأشخاصًاومخلوقاتغريبةومشّوهةومفزعة،تأتيمنوراءال
.األرضوتبيدأهلهاوحضارتها

أمامنالناحيةالفنّيةفقدهبطواإلىحمأةالعبثيةواإلغرابالفارغفاخترعوامثاًلالشعرالصوتّيالذي
أماالمسرحلديهمفقد،كانوايلقونهفيبعضاجتماعاتهم،وهومجردأصواتخاليةمنالكلماتوالمعاني

وقد..كلتصرفيبهرويشعربالحيرةوالذعروالعبثيةواإلبهامواستعملوافيهالشتائمواأللفاظالبذيئةزاول
....!"نفهمهنعمل؛حسنًاياأصدقائي،ونحنأيضًاالأنتمالتفهمونما:"قالتزارامرة

بأنهاحركةفارغةعدانوقدعّجلب الناسمنها؛فقدأيقنوا مّية،تدورحولنفسها،طفاءالدادائيةسأُم
.وتصرخفيمكانهادونأنتفعلشيئًالتغييرالواقع

وتعبالناسمنهافانصرفواعنهاوأهملوها،ورجعبعضأفرادها،وأخيرًاتعبتالدادائيةوهّدمتنفسها
 .عنهاواإلىنفوسهمفأعادواحساباتهم،فانشق
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السريالية

عالمفيسواءٌموجود؛ماهووالواقعُ.الواقعماوراءمذهبَالفرنسيةاللغةفيالّسرياليةكلمةتعني
عالمهفيويعيهبهمايشُعرأوالخارجيالعالمفيمباشرةاإلنسانمايدركهأيالوعي؛أوالحسِّأمالماّدة

زعيمبروتونرأيفيفهو.عليهتعّولوالبهالتثقولكنهاتنكرهوالالواقع،هذاالتهملوالّسريالّية.النفسي
أندونالنفسأعماقفييقبعخفيّواقععنيبحثونفهمولذلك"وُخُلقيفكريّارتقاءلكلّمعاد "السريالية

واقعٌإنه.السابقةاألجيالفيربماأوالطفولة،زمنمنذاألعماقفيدرساتكّونوقدبوجودهاإلنسانيشعر
نعيأنْدونودوافعناوتصرفناوسلوكناشخصيتنافييؤثروهوالالوعي،أوالالَّشعورعالمفيولكنْموجود،

النومّيةكاألحالممختلفةأشكالفيالشعوررقابةتنعدمحينواآلخرالحينبينويظهرالتأثير،هذاآلية
عدمأووالميلالمقصودة،غيرواألخطاءاللسانوزاّلتالحّمىأوالتخديرأوالسَّْكروهذياناتاليقظةوأحالم
النفسيةواألمراضالمغناطيسيالتنويموفياألشياء،منشيء أواألشخاصمنشخصنحوالميل

التفسيرالغامضةوالجرائموالنزواتمعقوالًمبّرراًلهاالنجدالتيوالمخاوف

كالوجهمالحظ،والمرئيّغيرولكنهموجودوهو.الذاتمنجزءٌإّنه.الواقعوراءماعالمهوهذا
تجريبيًا،دراستهعلىانكبالذيولكنّالسابقة،العصورمنذمعروفاًالباطنيّالعالمُكانوقد..للقمراآلخر

ومالحظاتهتجاربهخاللمنتوّصلالذيفرويدالنمساويالطبيبهونظرياتهووضعمعالمه،وأوضحَ
النفسيةاألمراضمنكثيرتفسيرإلىيرمي"النفسيّالتحليل"فيمنهج وضعإلىالنفسيةومعالجاته
ظالمفيتعملالتيالالشعور،أعماقفيالمترّسبةالقديمةالنفسّيةالعقدعنويبحثالسلوكّية،واالنحرافات

.السلوكوضروبوالميولالّرغباتمنلكثيروالدافعالمنبعبمنزلةالاّلوعي

إلىالنظرَلفتوبهذانظرياته،لتدعيماألدبّيةوالنصوصاألساطيربتحليلأيضاًيستعينفرويدوكان
ونقدياًأدبياًاتجاهاًالنفسيّالتحليلكشوفاتمنوجعلالباطنّي،والعالماألدبياإلنتاجبينالوثيقةالّصلة
الُعقدأننظرياتهأبرزمنوكان.العشرينالقرنفياإلبداعاتتوجيهفيكبيرتأثيرلهكانجديداًوفكرياً

مادعاهوالسّيما.البشريّللتصرفاألساسي المحركُهيالالشعورأعماقفيوالمتراكمةالمكبوتةالجنسّية
.(أوديبعقدة)

العالمعلىالقائمالنفسيالتحليلفيفرويدلمنهجواألدبيّالفّنيالتجسيدهيالّسرياليةوالمدرسة
والفنونوالمسرحاألدبفيتجّلتوقد.الحقيقيّالنفسيّالواقعالّسرياليونمايعتبرهوهذا.الالشعوريالباطنيّ

ومشابكتهامنهاواالغترافالنفسّيةاألعماقفيالغوَصدوماًتحاولالمدرسةهذهوكانت.والّسينماالتشكيلّية
بالواقعمكترثةوغيرالفكر،ورقابةالموضوعيوالعلمالمنطقمعطياتمجافيةً.الواعيالواقعمعطياتمع

األمورهذهكلّإنّ..والفلسفاتالعقائدمنومايسودهوالنظماألخالقيةالمواصفاتمنومايفرضهاالجتماعي
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نظيفةأرض منمنطلقاًالجديدومستقبلهعالمهويبنيالحقيقياالنسانليتفتحتنسفأنيجبقشورعندهم
!والسعادةوالحريةالحبعالمفيالبشركلصعيدهاعلىيلتقي

رهاالّسرياليةالحركةنشأة :وتطو 

بروتونبتزارافيوَخَلفْتها؛فبعدأناتصلعنهاوتفّرعتْالدادائيةحجرفيالسرياليةالحركةنشأت
السرياليةفيفرنساالزّمرةرائدزيوريخمتعاونامعهفيإصدارمجلةداداقرراالنفصالعنالدادائيةوأصبح

عمليةبعدوداعيًا،والفرويدّية،الدادائيةبينمازجاًاألولَبيانهاوأصدر1424عامفيحولهأنشأهاالتي
اإلنسانهذامعالجةبغيةالجديدة،والسياسيةالثوريةالفكريةالمذاهبمعمتفاعلبناء عمليةإلىالهدم،

سعادهتخليصهفيفشلتْأنبعدالحربخّلفتهالذيالمريض تفوقتوهكذا.والثقافاتوالنظماألديانكلوا 
والناطقالحركةالدائبالنشيطوراعيهااألولمنّظرهابروتونأندريهوأصبح،الدادائيةعلىالسريالّيةموجة

فروعلهاوصار1424عامحتىبقيت(السرياليةالثورة)مجلةاسمهاوأّلفتالجماعةتوسعتثم.باسمها
عالناتمنشوراتعنهاوصدرتوأمريكا،أوربافيوأنصار وندواتمعارضتقيموأخذتوساخرة،ناقدةوا 

.مؤازرتهاإلىوالدعوةونتاجهاأفكارهالعرضومحاضرات

كانعامالشقاقبينأتباعه1431غيرأنعام،اإلنجازاتللمذهبالسرياليعام1421عامويعد 
بأنمقتنعاًالشيوعيالحزبمنبروتونوانسحب،للفروديديةورْفَضهالشيوعيةإلىأعلنانحيازهفأراغون
لكنكانت،مؤثرةعلىاتباعالسرياليةوكانتهذهاالنقسامات،الشيوعيةمعتنسجمأناليمكنالسريالية

السرياليةالمذهباألدبيالوحيدالمتشكلفيأثناءالحربالعالميةالثانيوقداستمرإلىأنكانتوفاة
وهناك،هنااستّمرتواتجاهاتهاأفكارهاولكنرسمّيًا،السرياليةالحركةتوقَّفتوبفقده1466بروتونفيعام

.مركزْيمرجع إلىحاجةدون

:األدبفيالسريالية

بينفيمااألهميةذاتالوحيدةالشعريةالحركةتعتبرالتيالسرياليةبخالفأدبّية،أهمّيةأّيةللدادائيةيكنلم
األدب؟مجالفيالسريالّيةعطاءفما.الحربين

عنأخرىطريقةبأيةأوكتابةأوقوالًالتعبيرتستهدفُخالصةذاتيةنفسيَّةٌآلّيةٌالسريالية:"بروتونيقول
أوجمالي اهتمام أيّوخارجالعقل،منرقابة كلغيابفيالذهنمنإمالءٌوهيللفكرالحقيقيالسير
ومعالجةالفكرمعطياتمثلالسابقةاألدبيةالمعاييركلرفضتالسرياليةأنعلىيدلناالقولوهذا"أخالقي
كتب عنإالّيسفرال"بروتونرأيفيذلكألن...والجماليةاألدبيةوالقيممنهواالستمدادالمباشرالواقع
"المنحطذوقهافيالعامةتمّلقودأبهَمهينةومسرحيات َمشينة
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مالءاتهالباطنيالعالمصوباهتمامهاالسرياليةصرفتولذلك فاإلبداع.ذلكسوىبماعابئةغيروهذياناتهوا 
هوالمدهشاالختراقوهذا.هواهاعلىوتجريتتدفقوتركهاالخبيئةالعميقةالينابيعتفجيرهوالسريالي
مختلففيعليهاالمتعارفالسابقةوالتقاليداألدبيةللقيممكانوال.سواهفيماجمالَوالالجمال،مصدر

...!رعايةوالُحْرمةواللهاقيمةوالاألدبية،األجناس

يلتمسأنألحدهمينبغيوالللعودة،منعاًتحرقأنيجبالمراكبوكلالحاضر؛علىللماضيسيطرةوال
الثقةالسرياليينعندوالبديل")(.ظاهرهمفيعظماءكانوامهماالبشرتقديسمنالحذريجبكماأسالفًا،

يمانهمالُقدرات،منعليهوماينطويالراهنباإلنسان النفوذاستطاعإذاالعالمتغييرعلىالقادرالوحيدبأنهوا 
طالقهاالقدراتهذهإلى .تاّمةبحرّيةوا 

:تقنياتالسرياليةالكتابية

:منجملةالتقنياتالتيكانالسرياليونيستخدمونها

وتتخّللهاالاّلوعي،تيارتدّفقُفيهايجريوالجنوناألحالمحاالتفيكماالكتابةاآلليةوهيهذياناتٌ -
التداعياتمنببالهمايخطركلوُيمليسجّيتهاعلىنفسهيطلقالتجربةهذهيدخلوالذي.َصَحوات

هذهفيللدخوليستعينونوقد.نقصأوزيادةأوتجميلأوتنقيحدونالصحوحالةفييدّونهأو
بتيارات يزخرالذيالالشعورقرارةعنالكشفُالكتابةهذهحصيلةأنيرونوهم.بالمخدراتالتجربة
 .الواعيةالخارجيةالذاتتنتجهمماوأعمقأغنىهيفكرية

فيهامنهمكلٌيدونفيمابينهم،فيمايتناوبونهاورقةًويتناولونوأيضامنتقنياتهمأنهمكانوايجلسون -
هذهبينرابطهنالكيكونأنودونوروّيةتفكيردونفوراًببالهيخطرمما.بدورهكلٌعبارة،أوكلمة

تحليلهعلىيعكفونالجماعة،كتبتهعجيبنص علىيحصلونوبالنتيجة.والكلماتالعبارات
 ...!الجمعيالاّلشعورخاللهمنليستنبطوا

م:وكذلكالتنويمالمغناطيسي - ثممايقوله،فيسّجلذاكرةأووعيدونفيتكلمويخاطبهشخصاًينوَّ
 .تحليلهيجري

مجانينأوُسكارىوكأنهمواالختالطالفوضىمنجو فيوعي،دونوالكالمُالنورومنوسائلهمإطفاء -
 .الخياليالستبصارهمحدوداًيعرفونواليهذون

الذكرياتمنشريطإلىالهدوءمنحالفياإلنسانيستسلموفيها:اليقظةأحالموأيضاتدوين -
ماكلّفوراًيدونثمإيقاف،أورقابةأوضبطدونمنتلقائيةحّرةًتتوالىالتيوالتصوراتوالتداعيات

.وتأّملهتحليلهإلىثممنليعودالتيارهذافيعبر
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فالجنون.ذواتهمأعماقلمعرفةكوسيلةتصرفاتهموَرْصدُوهذياناتهمالمجانينكالمومنهاكذلكالتقاط -
وهوحقيقة،عندهالحلمهذاويصبحفيه؛مرغوبغيرواقعمنللهروبالمريضبهيتمّسكممتدّحلمٌ

.المكبوتةالرغباتلتيارحرّبتدفقيسمح

:اآلتيفيفتتلخصالسريالياألدبسماتأهمأما
إضاءاتوالذكرياتفاألحالماآلخرإلىأحدهمامنوالعبوروالحلمالواقععالميبينالتأليف -1

.الراهنالواقعوأرجاءَتتشابكوهياإلنسان؛فيالخفيةللمواقع
تغدوالعاديةالروايةفيضعف عنصرتعدّالتيفالمصادفة.واإلدهاشالغرابةعالمفيالدخول -2

 .الخيالوانفالتوالتجّسداتاألشباحعالمإلىاللجوءوكذلك.هاماًعنصراًعندهم

 .الذاتأعماقإلىترشدألنهامنهاالجنونيحتىأنواعهابمختلفالهذياناتمناالغتراف -3

.الفهمعنالعسيرةوالمتناقضةالغريبةوالصوراألخيلةديوانالسريالية -4
والروايةالشعرفيوالسيماواألدبيةالشبابّيةالتمّردحركاتكلفيأصالًبقيتالسرياليةأنوالحق

والتجريبوالجنسوالعنفوالالمعقولوالغموضوالدهشةوالغرابةوالقرفالرفضيستمدحيثالمعاصرين
وتحّدتوالحدودوالّسدودالقيودتحطيمقضيةرّسختكما.التجد ددائمةجديدةإبداعيةأشكالعنالباحث

مثلدوماًالعالميبقىأنأرادتحيثالصيرورة،تيارفيوالتغّيرالتجّددعنباستمراروبحثتالممنوعات،
.األدبيةبالحداثةُيدعىماأسسمنوهذا".شيءكلعليهايولدأنيمكننظيفةطاولة"

:تأثيرالسرياليةالغربيةعلىاألدبالعربيالحديث

فيهويشيعاألخيرة،الفترةفيالحداثيونيكتبهالذيالشعرنصوصمنكثيرفيانتشرتالسريالية
الهلوساتمنكثيرةحاالتفيواقتربوالقافية،والوزنللمعنىفاقًداأيديهمعلىالشعرصارلقداالستغالق،

سلوكوهويدعون،وفيمايأتونفيماكعادتهمالغربيينالشعراءبعضيقلدونإنماهذافيوهموالبهلوانيات،
الفاصلةالهزيمةوهينفسيةهزيمةهذاقبلوالمهزومينواقتصادّيا،وسياسّياعسكرّياالمهزومينمنكثير

شيًئاليقوليخلقلمالشعربأنأجابوك!بشعر؟ليسهذابأناعترضتفإذاوالحاسمة،

منكثيرفيانحدرتفقدمفهوًما،شيًئاتقولزالتماالتيالشعراءمنالصنفهذانصوصفيأما
.االعتزازكلبهانعتزالتيوالدينيةالخلقيةقيمناعلىالعدوانإلىاألحيان

:ألدونيسوهونقولماعلىمثالوهذا

باريسفيالبائسةغرفتيفيكنت

ركبتيعلىبالديأجلسأنأحاول

الجمالمعرامبوفعلكماأعالجهالكيال
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فيهايستسرخريفرائحةأتنشقلكيبل

الشاعربوجهأقارنهولكي

لإلنسانأخرىحقوقاأعلنلكيوربما

بهاالجهلفيأترددأزالال

البابعلىطرق

سالحالالكتبغيرشيءالسالحال

سالحاتحملالالحروفقالمن

ماركسجدليشقالواقع

ضالةغيمةطبقةوهي

يوشوشناالخيالهووها

النباتياألفقآخرأننافيأأشك

الترابلشياطينرجًماالماءفيتلقىحجارةأننيوظني

الميالدقبلوواحدةألفينسنةأيولمنعشرالحاديقبلمامنذأزالالأننيغير

بالرفتحبريألونكيفأتعلم

الهواةجمعيةفيالنبوءاتمنحيضيأضعوكيف

عاشقةيمامةتحملها

الكواكبمنتغارالقناديلتكنلمأذكر

شيءلكلصديقاالضوءكان

الكونبشرةاأللوهةوكانت

األبجديةطفولةإلىكالميشيخوخةأحوجما

باكياالموتيجلسالوقتذلكإلى

تىالموبأجساددموعهيمسح
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 الوجودية                                       

 :التعريف 

 

الوجودية مذهب فلسفي أدبي ملحد, وهو أشهر مذهب استقر في اآلداب الغربية في القرن   

 .العشرين

ويركز المذهب على الوجود اإلنساني الذي هو الحقيقة اليقينية الوحيدة في رأيه, وال يوجد       

شيء سابق عليها, وال بعدها, وتصف الوجودية اإلنسان بأنه يستطيع أن يصنع ذاته وكيانه 

بإرادته ويتولى خلق أعماله وتحديد صفاته وماهيته باختياره الحر دون ارتباط بخالق أو بقيم 

 .ة عن إرادته, وعليه أن يختار القيم التي تنظم حياتهخارج

 : التأسيس وابرز الشخصيات 

ذي هم جبرييل مارسيل ال: دخل المذهب الوجودي مجال األدب على يد فالسفة فرنسيين      

ثم جان بول سارتر الفيلسوف واألديب الذي يعد رأس  ,  أوجد ما أسماه الوجودية المسيحية

  .إن هللا خرافة ضارة: ين والذي يقولالوجوديين الملحد

تدعو إلى التحرر من كل وكانت سيمون دي بوفوار : ومن الشخصيات البارزة في الوجودية     

 .القيود المتوارثة والقيم األخالقية

 : األفكار والمعتقدات وأبرز الخصائص 

 

لتي استقرت في اآلداب ن الوجودية مذهب فلسفي أدبي ملحد, وهو أشهر المذاهب األدبية اإ     

الغربية في القرن العشرين ويرى أن الوجود اإلنساني هو الحقيقة اليقينية الوحيدة عند الوجوديين, 

بحيث إنه ال يوجد شيء سابق على الوجود اإلنساني كما أنه ال يوجد شيء الحق له, ولذا فإن 

 .حياة بحرية مطلقةهدف اإلنسان يتمثل في تحقيق الوجود ذاته, ويتم ذلك بممارسة ال

الوجود اليقيني لإلنسان يكمن في تفكيره الذاتي, وال يوجد شيء خارج هذا الوجود وال  -1

وال توجد مثل وال قيم أخالقية متوارثة لها صفة اليقين,  سابقاً عليه, وبالتالي ال يوجد إله

العقدية ولكي يحقق اإلنسان وجوده بشكل حر فإن عليه أن يتخلص من كل الموروثات 

 .واألخالقية

 . إن هدف اإلنسان يتمثل في تحقيق الوجود ذاته, ويتم ذلك بممارسة الحياة بحرية مطلقة -2

األدب  ئمن مباد –نتيجة للحرية المطلقة في الوجودية  –االلتزام في موقف ما   -3

أي األدب الذي .. أدب االلتزام أو أدب المواقف: حتى سميت الوجودية .الوجودي الرئيسة

وبذلك جعلوا القيمة الجمالية والفنية . خذ له هدفاً أساسياً أصحابه هم الذين يختارونهيت

 .لألدب بعد القيمة االجتماعية الملتزمة

اليومّي هو المهم وال عبرة للماضي ألنه . للواقع الَمعيش, أي الراهن, أهميةٌ مركزية  -4

, والفرد (أنا اآلن وه نا): غير موجود, أما المستقبل فيجب أن نوجده, وشعار الوجوديّ 

 .متواصل مع العالم الخارجي من خالل وجوده وحواّسه ومشاعره وجسده
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الحريّة لديهم هي الوجود اإلنسانّي, وال إنسانية من دونها, والحرية لدى الوجوديين   -1

 .تعمل ضمن المعايير الفرديّة ال ضمن المعايير األخالقية والسياسية والدينية السائدة

وهذا الموقف ذو قيمة مستقبلية ألنه اتجاه في عملية تجديد . فرد قراره وموقفهيتخذ ال  -3

 .المستقبل حين تتالقى القناعات والمواقف في نقطة واحدة

ترفض الوجودية كّل األشكال الجاهزة والموروثة والسائدة ألنها قيود تحد الحرية   -7

معها انسجاماً كامالً, وإن كانت أما الماركسية فلم تنسجم . الفردية, ولذا فهي ترفض الدين

لقد أخضَعتها كغيرها للنقد واحتفظت بحق الفرد في . تلتقي معها في جوانب الواقعية

 .المخالفة واالنتقاء وحرصت على أالّ تذوب حريته في إطار الجماعة

هنالك وجوديات عديدة, بعدد منظّريها, ولكنها تتفق جميعاً في التركيز على موضوعات   -8

الحرية, الموقف اإلرادي, المسؤولية, الفرد, اإلثم, االغتراب, الضياع, : مثلأساسية 

 .التمّزق, اليأس, السأم, االستالب, الخيبة, الرفض, القلق, الموت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


