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 مهخص انبذث
 , ألدببػػ االرتقػػ  دور المػػدارس األدبيػػة فػػي  إبػػرازإلػػ  الدراسػػة هػػذ  هػػدؼ ت

 .دبهـ مدارس النقد الحديث وأثره  عم  األأو 
 ,أهميػة هػذ  الدراسػة مػف أهميػة المػدارس األدبيػة عنػد نقػ د الحداثػةوتتأت  

دخ ؿ التعديالت الجديدة في األسػموب الشػعري ,والتوسع في شعر التفعيمة عػ دة  ,وا  وا 
 تشكميه.

 ,لممػػذاهب األدبيػػةالتأصػػيمي المػػنه  وقػػد حػػدتن  طبيعػػة البحػػث إلػػ  اتبػػ ع 
 واإلنس نية. ,ووصؼ الظواهر االجتم عية

وخرجػػت الدراسػػةق تحقيقػػ  لهػػدفه  فػػي مػػدخؿ, وثالثػػة مب حػػث, جػػ   أولهػػ  
 , وث نيهػػػ  وسػػػـ بػػػػ لمدرسة(والخصػػػ  ص الجػػػذور) الكالسػػػيكية موسػػػوم  بػػػػ لمدرسة

 المدرسػػػة: وث لثهػػػ  وأخيرهػػػ  جػػػ   تحػػػت عنػػػواف (والخصػػػ  ص الجػػػذور.)سػػػيةالروم ن
 . (والخص  ص الجذور) الواقعية

هذا واهلل نسأؿ أف يجعؿ عممن  هػذا خ لصػ  لوجػه الكػريـ, مشػفوع  بػ لقبوؿ, 
 داعم  لمدراس ت األدبية المع صرة.
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Abstract 
  This study aims to highlight the role of literary schools in 

the promotion of literature, and the most important schools 

of modern criticism and its impact on literature. 
   The importance of this study comes from the importance of 

literary schools in the critics of modernity, the expansion of 

the poetry of tafila, the introduction of new changes in the 

poetic style, and the re-formation of poetry. 
  The nature of research has led us to follow the 

methodological approach to literary doctrines, and to 

describe social and human phenomena. 
  The first one was marked by the classical school (roots and 

characteristics), the second was marked by the romantic 

school (roots and characteristics) and the third and last was 

under the title: Realism School (roots and characteristics.) 
  This is why we ask God to make this work pure for a 

dignified face, accompanied by acceptance, in support of 

contemporary literary studies. 
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 قذمتم
, أشػػرؼ األنبيػػ   والمرسػػميف  عمػػ ,والصػػالة والسػػالـ ,الحمػػد هلل رب العػػ لميف

 :بعذو ,سيدن  وحبيبن  محمد, خير الخمؽ أجمعيف
عػػف بقيػػة المراحػػؿ  تميزهػػ  ,وحػػدود ,ومالمػػ  ,زمنيػػة خصػػ  ص فمكػػؿ مرحمػػة

 .بعض و بعضه  لنش ىف تداخمت فيم  بينه  وأدا  و  ,وتفصمه  عنه 
والتػػي مػػف خاللهػػ   ,التػػي ينمػػو فيهػػ  تػػدريجي  ,لػػه مراحمػػهاألدب كغيػػر  وسػػرى 

كشػ هد  ,األدبيػة المػدارس هػو تقديمػهيمكف  ,مث ؿوأظهر  نستطيع لمس هذا المبدأ.
فقػد تػأثرت حركػة  ,بية والعربيةو األور  الثق فتيفونتيجة لتالق  عم  هذ  الخصيصةق 

 قوجػػه التحديػػد    عمػػبػػو وفػػي أور  ,األدب العربػػي كثيػػرًا بنظيرتهػػ  فػػي العػػ لـ الغربػػي
ف وجػػدت ففػػي إطػػ ر ا  و  ,لػػـ تكػػف موجػػودة مػػف قبػػؿ ,األدب العربػػي فنػػوففػػي فػػدخمت 
  عمػػ  الػػذي أضػػف ,ونتيجػػة لمتقػػدـ التقنػػي قي القصػػة والمسػػرحكفَنػػ ,ضػػيؽ ,بػػدا ي

دراسػة   قبػؿ المثقفػوف العػرب عمػأ ,مف الحضػ رة والرقػي  بية نوعو المجتمع ت األور 
 .أو ص ل  وط ل  ,دوف تمييز بيف غث وسميف ,العربية  ونقمه إل ,بيو األدب األور 

 ,إل  األدب العربي م  يعرؼ ب لمدارس أو المذاهب األدبيػة نقؿوك ف ضمف م  
 ك لكالسيكية والروم نسية والواقعية وغيره .

حديثػة  ,في مجموعة مف المدارس ,هـ مذاهب األدب العربي الحديثأتتجسد و 
وقػد تػأثرت فػي مجممهػ   ,القرف الت سع عشػر اخرحيث تزامف ظهوره  مع أو  قالنشأة

وأهػػػـ  ,المػػػدارس تمػػػؾأهػػػـ   عمػػػ نتعػػػرؼوفيمػػػ  يمػػػي  ,ب لمػػػدارس األدبيػػػة األوربيػػػة
 لتحيػي قانحط ط وتػدهور, وجػ  ت هػيفترة, مف األدب قبمه   ع ن وقد  ,خص  صه 
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 تعيدكم   ,الذي فقد  منذ عصور قديمة ,وبريقه ,وتعيد إليه وهجه ,األدب مف سب ته
 عنه. انسمختالتي  ,إليه أص لته ونض رته

اإللهيػػػة(  صػػػ حب )الكوميػػػدي  (دانتػػػي) ومػػػف رواد الكالسػػػيكية عنػػػد الغػػػربييف
  .الذي ك ف مغرم  ب لالتينيةوخ صة هذا األخير,   (,بترارؾ)و

المػذيف سػ را عمػ   وحػ فظ إبػراهيـ ,حمػد شػوقيأالعػرب   ييفحيػ ومف أعمدة اإل
نفػػس   الػػذي سػػ ر عمػػ ,ثػػـ جػػ   شػػوقي"د منػػدور: محمػػ .درب البػػ رودي, يقػػوؿ د

 (ٔ)."الشعر العربي جم له القديـإل  فرد  قبمغ القمة في الشعر التقميدي  حت قالدرب
مػػف جهػػة, وبػػيف  يػػربط بػػيف الكالسػػيكية الغربيػػة ,كثػػر مػػف سػػببونجػػد كػػذلؾ أ
 ,بػيدب العر مف حيث احتذا  النم ذج العمي  في األمف جهة أخرى,  االتب عية العربية

ف ا  و  التػي سػػ دت فػػي العصػور الذهبيػػة لػػ,دب العربػػي, ,والتمسػؾ ب لقواعػػد والمعػػ يير
ف االتبػػ عييف العػػرب قػػد إدب اليونػػ ني والرومػػ ني, فػػكػػ ف الغربيػػوف قػػد اسػػتمهموا األ

ب الج همي والعب سي, وتمسكوا بعمود الشعر العربي, كمػ  فعػؿ شػوقي داأل إل ع دوا 
 (ٕ):خالؽمدح األق ؿ في  حيف

 ذهبوا ,خالقهـأف همو ذهبت إف  ...م  بقيت    , خالؽنم  األمـ األا  و 
هػػـ أو  , ألدببػػ االرتقػػ  دور المػػدارس األدبيػػة فػػي  وكػػ ف هػػدؼ الدراسػػة إبػػراز

 .دبمدارس النقد الحديث وأثره  عم  األ
 ,أهميػػة هػػذ  الدراسػػة مػػف أهميػػة المػػدارس األدبيػػة عنػػد نقػػ د الحداثػػةوتتػػأت  

دخ ؿ التعديالت الجديدة في األسػموب الشػعري ,عيمةوالتوسع في شعر التف عػ دة  ,وا  وا 
 تشكميه.
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ووصؼ  ,لممذاهب األدبيةالتأصيمي المنه  وقد حدتن  طبيعة البحث إل  اتب ع 
 واإلنس نية. ,الظواهر االجتم عية

 قا ذلذفها يف مذخم, وثالثت مبادث:وخزجج انذراست؛ حتقي
 .(والخص  ص الجذور) يكيةالكالس موسوم  بػ لمدرسة :  ج   أوله 

 . (والخص  ص الجذور.)الروم نسية وسـ بػ لمدرسة : وث نيه 
 . (والخص  ص الجذور) الواقعية المدرسة: وأخيره  ج   تحت عنواف : وث لثه 

هػػذا واهلل نسػػأؿ أف يجعػػؿ عممنػػ  هػػذا خ لصػػ  لوجػػه الكػػريـ, مشػػفوع  بػػ لقبوؿ, 
 داعم  لمدراس ت األدبية المع صرة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : مذخم
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اختمؼ الدارسوف فػي تحديػد م هيػة المػذاهب النقديػة, كمػ  اختمفػوا فػي تفسػير 
فهن ؾ مف ينظػر إلػ   ,وتسمي ت بعضه  ,نشأته  ومنطمق ته , ولـ يتفقوا عم  عدده 

تستحيؿ ط بعػ  ع مػ  فػي زمػف مػف  ,نه  مجموعة مف األفك رأالمذاهب األدبية عم   
يمكػف  ,ويرسػخونه  وصػف ت ,يمثمونهػ  ,عالـأيكوف له  وبمد مف البمداف, و  ,زم فاأل 

 ,فيخػرج مػف نطػ ؽ البمػد قتتكػرر وكأنهػ  قواعػد وقػوانيف, ويتسػع المػذهبو  ,تحديده 
 .الذي ع ش فيه

 ,وفكريػػة ,واجتم عيػػة ,وسي سػػية ,ويػػرتبط ظهػػور المػػذاهب بظػػروؼ اقتصػػ دية
ه مػػذهب عق بػػألينشػػأ فػػي  قيضػػعؼ هػػذا المػػذهب ويضػػمحؿ ,ف تضػػعؼإمعينػػة, مػػ  

 .يكوف المذهب الجديد مجرد رد فعؿ لممذهب القديـ ,جديد
ومالبسػ ت  ,حػوادث التػ ري  أفرزتهػ  ,أنه  ح الت نفسية ع مػة ىوهن ؾ مف ير 

فوضػعوا لمتعبيػر عػف  ,والنقػ د ,والكت ب ,وج   الشعرا  ,الحي ة في العصور المختمفة
المذهب, وقد تتولد ح لػة يتكوف مف مجموعه   ,وقواعد ,صوالأهذ  الح الت النفسية 

صػوؿ وقػد يثػور هػؤال  األدبػ   عمػ  القواعػد واأل ,فينشأ مذهب جديػد قنفسية جديدة
 .فيوجدوف مذهب  جديدا. وهكذا قالس  دة

لهػ  عالقػة بنشػأة  ,فمسػفية ,أصػوؿ فكريػةإل  وهن ؾ مف يرد المذاهب النقدية 
ومب شػرة  ,القة وطيدةمف هن  ك نت هذ  المذاهب ذات ع المذاهب السي سية مب شرة,

ذهػػػػ ف وهيػػػػأ األ ,ومػػػػ  شػػػػ ع مػػػػف أفكػػػػ ر مهػػػػد لهػػػػ  ,حػػػػداث الت ريخيػػػػة الكبػػػػرىب أل
 (ٖ)الستقب له .

فػػػي واقػػػع  ,ف المػػػدارس األدبيػػػة اسػػػتج بة لح جػػػ ت جم ليػػػةأ ىوهنػػػ ؾ مػػػف يػػػر 
تنشػأ بػإرادة فنػ ف فػرد, وال ب تفػ ؽ مجموعػة مػف  ت ريخي محدد, ف لمدرسػة األدبيػة ال

عف مرحمة اجتم عية مف مراحؿ  ,معبر ,ع ـ ,ي جز  مف بن   ثق فينم  ها  الفن نيف و 
  (ٗ).نس ف بع لمهفك ره  عالقة اإل أتطور المجتمع, وتجسد المدرسة بجم لي ته  و 
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أس سػػ   -كمػػ  يعرفهػػ  بعضػػهـ- و العقيػػدة الفكريػػةأوهنػػ ؾ مػػف يجعػػؿ الفمسػػفة 
انتشػػ ر هػػذ  التػػي تسػػ عد عمػػ   ,الظػػروؼ ف يغفػػؿأالمػػذاهب األدبيػػة دوف  و لنشػػ

ويػروف فيهػ  خدمػة جميمػة  ,دب   يتػأثروف بػ لقيـ الجديػدةأالعقيدة, ويشترطوف وجود 
ويسػػتنبطوف قواعػػده   ,لإلنسػػ نية, كمػػ  يشػػترطوف وجػػود نقػػ د يتحمسػػوف لهػػذ  القػػيـ

 ويروجوف له . 
ف هن لػػؾ مجموعػػة مػػف أبيػػة تعنػػي دو المػػذاهب األأالمػػدارس األدبيػػة ونجػػد أف 

لػػػه  ,لفػػػت مػػػذهب أف أ  ليبهـ الفنيػػػة والمعنويػػػة, وتق ربػػػت إلػػػ سػػػأتشػػػ بهت  ,دبػػػ  األ
 جم عة.

 ,دبػ   العػربواطمػع عميهػ  األ أوروبػ ,دبيػة فػي وقد ظهػرت أشػهر المػدارس األ
التػػي وضػػع  ,دبيػػة مػػف الن حيػػة النظريػػة المػػذاهب"ونقصػػد ب لمػػذاهب األ بهػػ وتػػأثروا 

 . (٘)"...التي تقـو عميه  ,ريةصوؿ النظاأل اوبينو  ,و النق دأوالكت ب  ,صوله  الشعرا أ
ثػ ر البي ػة آعف نشأته  و الحديث  -ف نتحدث عف هذ  المدارسأقبؿ -ينبغي و 
وارتبطػػت  ,ف هػػذ  المصػػطمح ت ولػػدت فػػي ظػػروؼ خ صػػةأفمػػف المعػػروؼ  ,عميهػػ 

سػػطورية غريػػؽ بتصػػوراتهـ الدينيػػة واألبػػدأ ذلػػؾ منػػذ اإل ,بمن سػػب ت ولغػػ ت معينػػة
أو  ,"ك نت تستمد موضوع ته  مف أس طير اآللهة الوثنية ف تمؾ الفنوفا  والفمسفية, و 

 .بط ؿمف حي ة المموؾ واأل
عمػ  نحػو مػ   ,وبيف القػدر فػي أغمػب األحيػ ف ,ـو الصراع فيه  بيف بطمه ػويق

ف قضػت أبعػد  (أوديػب)ذ يطػ رد القػدر إ قترجمػة طػه حسػيف (وديب)أفي مأس ة  ىنر 
الذي  (,بروميثيوس)مف أمه!! وفي مأس ة ويتزوج  ,ب  أفيقتؿ  قعميه اآللهة الظ لمة

الختالسه  قفغضب كبير آلهة اليون ف عميه قأتي البشر بقبس مف الشمس )المعرفة(
اسػمه  ,نسػ فحتػ  أنقػذ  بطػؿ مػف بنػي اإل  قمر إله الحداديف بتعذيبػهأف قلهذا القبس

  .ل ( إهرقؿ)
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هػػػذ   واسػػػتمر توالػػػد ,فيهػػػ  المػػػدارس األدبيػػػة نشػػػأتفهػػػذ  هػػػي البي ػػػة التػػػي 
صورته  المعروفة اآلف. وطيمة فترة التوالد هذ  لـ لحت  وصمت  قالمصطمح ت الفنية

ونظػرة  ,ورج ؿ الكنيسػة ,ف لصراع الذي دار بيف أهؿ العمـ قالبي ة فيه  أثرتسمـ مف 
وهػػزاؿ  ,ال سػػبيؿ لػػه لمفكػػ ؾ منهػػ  ,صػػيمةأنسػػ ف صػػ حب خطي ػػة ف اإل إلػػ  أالنصػػ رى 

ثػرت تػأثيرا كبيػرا فػي أ , كمهػ وغيرهػ  وروبيػةلم ديػة األ الج نب الروحي فػي الحضػ رة ا
 .تشكيؿ هذ  المدارس

ولـ  ,نه لـ يعش هذا الفص ـأنجد  ,ذا ق رن  المجتمع العربي بهذ  المجتمع تا  و 
وقػد كػ ف  ,ا فواقعن  غير واقعهـ وبي تنػ  غيػر بي ػتهـذً إ .ج فيه هذ  العق  د الف سدةترُ 

بب التطػور العممػػي, وتعػدد االكتشػػ ف ت, وتغيػػر بسػػ ه دبيػة وتعػػددالمػػذاهب األ ظهػور
 (ٙ)والسي سية. ,النظـ االجتم عية

 المذهب الرمزي .و الكالسيكي, الروم نسي, الواقعي,  األدبيةهـ المذاهب أو 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادلبذث األول
 )اجلذور واخلصائص( ادلذرست انكالسيكيت 
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أو  ,ؿوالطػراز األ  تعنػي ,غريقية "يون نية قديمػة"إلفظ كالسيكية كممة أصؿ ف إ
فػي Classicus) )أو المثؿ النموذجي, وهػي مشػتقة مػف المفظػة الالتينيػة ,الممت ز
وك نػػػت تعنػػػي الطبقػػػة العميػػػ  فػػػي المجتمػػػع  (ٚ)فػػػي الجمػػػع, Classics ,والمفػػػرد

لػذا  قعالهػ  طبقػة الكالسػيؾأذ ك نوا يقسموف المجتمػع إلػ  سػت طبقػ ت إالروم ني, 
نهـ يمثموف كت ب والروم ف بهذ  التسمية أل  ,غريؽاإل ولي مف ب الطبقة األ سمي كتّ 

 ,سػطوؿ الحربػيو النموذج المحتذى, وقد ك نػت المفظػة فػي البدايػة تعنػي األأ ,العمي 
طمقػػت عمػػ  الوحػػدة البحريػػة, ثػػـ دلػػت فيمػػ  بعػػد عمػػ  الوحػػدة بشػػكؿ مطمػػؽ, ثػػـ أثػػـ 
  (ٛ).والروم ف ,غريؽالذي يتمثؿ في تراث اإل ,دب الجيدطمقت عم  األأ

حيػث ع صػرت  قالعصػر الحػديثخػالؿ ونشأت المدرسة "الكالسيكية" فػي الفػف 
ـ(, وتبنػػت تمػػؾ المدرسػػة التعبيػػر عػػف شػػع ر الثػػورة ٖٜٚٔالثػػورة الفرنسػػية عػػ ـ )

المسػػ واة. هكػػذا تقػػوؿ عنهػػ  الكتػػب, لكػػف األعمػػ ؿ الفنيػػة –الحريػػة  –العػػدؿ ,األشػػهر
 هيـ, وربمػ  ال تتوافػؽ مػع شػع ر الكالسيكية نفسه  تعكس مجموعػة مػف القػيـ والمفػ

 الذي اتخذته المدرسة الكالسيكية شع را له . ,الثورة الفرنسية
فمف خص  ص األعمػ ؿ الفنيػة فػي هػذ  المدرسػة أف يسػود العقػؿ, وذلػؾ عمػ  

تتمثػؿ فػي تجسػيد الجمػ ؿ فػي جػوهر  الخػ لص المجػرد,  ,اعتب ر أف غ يته  القصػوى
 في هذا التعبير الفني.دوف ترؾ أي بُعد لمغيب أو الخي ؿ 

تتميػػز أعمػػ ؿ المدرسػػة الكالسػػيكية بتحويػػؿ صػػور الطبيعػػة إلػػ  قػػيـ زخرفيػػة 
وأشك ؿ هندسػية, ف لجمػ ؿ فيهػ  هػو جمػ ؿ هندسػي يخضػع ألحكػ ـ العقػؿ ال الخيػ ؿ. 

أيضػػً  مػػف خصػػ  ص  ,فهػػو جمػػ ؿ هندسػػي يسػػتخدـ الخطػػوط الحػػ دة والبنػػ   المحكػػـ
بػ لموف, فػال تجػد فػي األعمػ ؿ الكالسػيكية تعبيػػرا  المدرسػة الكالسػيكية عػدـ االهتمػ ـ

 بمس ح ت لونية كبيرة, لكف تجد زخرفة.
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عمػػػ   ,أو التقميديػػػة ,يطمػػػؽ تعبيػػػر المدرسػػػة الكالسػػػيكيةومػػػف حيػػػث النشػػػأة ف
 ,حيػث انبثػػؽ هػذا المػػذهب عمػ  األسػػس قالتػػي ظهػرت فػػي العػ لـ الغربػػي ,النظريػ ت

الػذي عرفتػه  ,نتيجة التوسع االقتصػ دي قوتطور في انجمترا ,التي وضعه  الطبعيوف
ويتفػػػػؽ المفكػػػػروف  ,فتػػػػرة أواخػػػػر القػػػػرف الثػػػػ مف عشػػػػر, ثػػػػـ انتشػػػػرت فػػػػي فرنسػػػػ 

الكالسيكيوف فيم  بينهـ عم  أف المصمحة الشخصية هي أس س التصرف ت البشرية 
 .في إط ر الحرية والمن فسة. وهذ  المصمحة ال تتن قض مع المصمحة الع مة

التػي تن ولتهػ  المدرسػة الكالسػيكية,  ,ـ األفكػ ر والمحػ وروقبؿ التطرؽ إل  أهػ
التػػي سػػبقت تطػػور هػػذ  المدرسػػة. فمػػف  ,تجػػدر اإلشػػ رة إلػػ  الظػػروؼ الموضػػوعية

 و التي تزامنػت مػع نشػ ,وجهة النظر االجتم عية الع مة, يمكنن  القوؿ بأف الوضعية
 (ٜ)البن   النظري الفكر الكالسيكي ك نت له  الخصوصي ت الت لية:

وذلؾ  ,التي عوضت أس ليب التفكير القديمة ,انتص ر النظرة العممية ل,شي   -
 التي تميزت به  تمؾ الفترة. ,واالجتم عية ,تحت تأثير التغيرات االقتص دية

 ,السي سػيةو هيمنة الحيوية الفكرية آنذاؾ أدت إل  بروز العمػـو االجتم عيػة  -
 والنظرية االقتص دية.

فمسػػفة تهػػتـ بػػ لفرد, أي اإلنسػػ ف, إال أنهػػ  ال تهػػتـ  الفرديػػة ب عتب رهػػ  و نشػػ -
نمػ  بػ لفرد الػذي ينتمػي إلػ  ف ػة اجتم عيػة معينػة, أو مػ  كػ ف  ,ب لفرد بشكؿ عػ ـ, وا 
ف صورة الفرد الن ج  تجسدت في تمؾ الفتػرة فػي رجػؿ ا  يعرؼ آنذاؾ ب لفرد الن ج . و 

التػػػي  ,لمعنويػػػةاألعمػػػ ؿ, وبصػػػورة أدؽ فػػػي الرأسػػػم لي. إلػػػ  ج نػػػب هػػػذ  العوامػػػؿ ا
و م دية, كػ ف أ ,خري موضوعيةأالفكر الكالسيكي, هن لؾ عوامؿ  و تص دفت مع نش

 ر الكالسيكي. يله  اآلثر الكبير في التعجيؿ بقي ـ التفك
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إحػػداث   اسػػتدعالػػذي النمػػو الػػديموغرافي, وتجمػػ  مػػف العوامػػؿ الموضػػوعية 
األسػ ليب  قضػ   عمػ ري عم  أس ليب االسػتغالؿ الزراعػي, وب لخصػوص الذتغيير ج

 الذي عجؿ بقي ـ الطبقة العم لية . ,اإلقط عية
 ةالػػذي عرفتػػه المع مػػؿ ب سػػتعم له  لمعن صػػر التكنولوجيػػ ,التنظػػيـ الجيػػدومنػػه 

هػذ   ,واآللػة البخ ريػة ,التي نجمت عف الثورة الصػن عية, ك لعربػة المتنقمػة ,الجديدة
والصػػػمب وقطػػػ ع السػػػكؾ األخيػػػرة, عجمػػػت ب لتوسػػػع الكبيػػػر فػػػي صػػػن ع ت الحديػػػد 

 الحديدية.
  أو بمعنػ ,حداث شكمت جػوهر اهتمػ ـ المفكػر الكالسػيكيكؿ هذ  الظواهر واأل

انصب عمػ  االقتصػ د فػي  , قدف مج ؿ االهتم ـ والمالحظة عند الكالسيكييفإآخر, ف
 .ىح لة تحوؿ قصو 

 : وبزسث أهم األسس انعامت نهكالسيكيت يف األدب انغزبي يف
محػػورا مهمػػ  فػػي الفكػػر األدبػػي الكالسػػيكي, ومػػف هنػػ  ظػػؿ  النظػػ ـكػػوف  – ٔ

واألصػػػوؿ  ,يحتػػػذي, فػػػ حتراـ القواعػػػد ,دب القػػػديـ )اليونػػػ ني والرومػػػ ني( نموذجػػػ األ
دسػتور  ,رسطو في كت بيه )فف الخط بػة( و)فػف الشػعر(أقواعده    التي أرس ,الفنية

عالمهػ  فػي أتػ ج نإلذا س دت في األدب المسرحي, وك ف الغ لب عمػ   قهذ  المدرسة
 (ٓٔ)ال ب لقميؿ مف نم ذجه.إولـ يحتفظ  ,الشعر الغن  ي ىحيف انزو 
عػػال  مػػف تقػػ ف األدا , واحتػػراـ الشػػكؿ الفنػػي, واإلا  االهتمػػ ـ ب لصػػي غة و  – ٕ

لػذا كػ ف الضػبط  قالكالسيكية أرسته التي  ,شأف القيـ الجم لية مف األسس التعبيرية
دب صػنعة, قػ  ـ عمػ  التقميػد أدب الكالسػيكي المغوي شرط  مف شروط التشػكيؿ, واأل

 (ٔٔ)له ـ.ا  دب وحي و أواالحتذا  ال 
عػػال  مػػف شػػأف وكػػب  جمػػ ح العواطػػؼ, واإل ,التقميػػؿ مػػف شػػأف الخيػػ ؿ – ٖ

 برز مميزات التعبير الفني في الكالسيكية. أيم ف ب لعقؿ المنطؽ, واإل
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وضػػػبط  ,جػػػؿ تصػػػحي  مسػػػ ر المجتمػػػعأالنزعػػػة األخالقيػػػة التربويػػػة مػػػف  – ٗ
عم ؿ العظيمة تػدور حػوؿ غمبػة دب الكالسيكي, فك نت األاتج هه هي التي س دت األ

 .الخير عم  الشر وانتص ر القيـ الكبرى
فكت بهػػ  يعنػػوف  ,اإلنسػػ نية بمفهومهػػ  الواسػػع مػػدار اهتمػػ ـ الكالسػػيكية – ٘

 بإبراز النوازع ذات الصبغة اإلنس نية.
 طبع المستقر.االهتم ـ بتصوير العالق ت ذات ال – ٙ
 دب الكالسيكي أدب المدنية.يعتبر األ – ٚ

 همها:أنقذ حبىج انكالسيكيت عذدا مه انقضايا وو
بوصػفهـ النمػ ذج  ,بػرزت فكػرة تقميػد األقػدميف, فقػد والمح كػ ة ,والتقميد ,العقؿ

عج ب بهػـ يػنهض عمػ  أسػ س عقمػي, فهػـ في اآلداب الكالسيكية, وك ف اإل  المثم
وهػػي مقومػػ ت الجمػػ ؿ  ,والتن سػػؽ ,واالتػػزاف ,التػػي تمثػػؿ الكمػػ ؿ ,يحػػ كوف الطبيعػػة

االلتػػػزاـ بهػػػذ  المقومػػػ ت ذات الكفػػػ  ة  أفتقميػػػد األقػػػدميف يتكػػػ  عمػػػ  مبػػػد الر يسػػػة,
ؼ مػػف كتػػ ب الكالسػػيكية ذا كػػ ف هػػؤال  يحػػ كوف الطبيعػػة عمػػ  الخػػالإالعقميػػة, ولكػػف 

 ,نمػػ  هػػو اختيػػ را  يعػػة و فمػػيس ثمػػة مح كػػ ة ت مػػة لمطب ,ف يفعمػػوا مػػ  فعمػػو أالجديػػدة 
 (ٕٔ)وتأليؼ يبرز السم ت والمالم  الر يسة.
 ث ره  منظرو الكالسيكية, فالأ ىخر أهذ  قضية أم  عف عالقة الموهبة ب لفف, ف

فػ لعمـ  قبد مػف وجػود العبقريػة أوال, ولكنهػ  وحػده  ال تكفػي, فهػي ال تصػنع الشػ عر
لمبكػر لمم رسػة كت بػة الشػعر, بد مػف االسػتعداد ا بأصوؿ الصنعة الفنية ضرورة, وال

التػػي تحػػدد قػػوانيف الصػػنعة الفنيػػة مثػػؿ , بػػد مػػف حفػػظ الكتػػب النظريػػة األس سػػية وال
ف العبقريػػة والصػػنعة الفنيػػة ليسػػت  أ, وثمػػة مػػف ذهػػب إلػػ  (هػػوراس)رسػػطو وأكتػػ ب 

 ,والسي سػية ,ك فيتيف لالشتغ ؿ بكت بة الشعر, فال بد مػف احتػوا  المعػ رؼ الت ريخيػة
 جم ع عم  وجود قواعد نظرية تحكـ البن   الفني.إالطبيعة, وهن ؾ والعمـو 
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ال بغ يػػػة إف يتحقػػؽ أيمكػػف  الوب لنسػػبة لفكػػرة الكمػػ ؿ فنجػػدهـ يعتقػػدوف أنػػه 
غمبهـ أف المتعة مف سم ت الكم ؿ, ولكف أأخالقية, وهن ؾ مف الكالسيكييف مف يري 

 اجتم عي. بوصفه األس س فممش عر دور ,يجمعوف عم  المغزى األخالقي
 ,يق بػؿ هػذا التعبيػر كممػة )التنػ غـ الػداخمي( لمعمػؿ الفنػيوأم  المي قة األدبيػة ف

ف تكػػوف أذ ينبغػػي إ :رسػػطو فكػػرة المي قػػةأوالتنػػ غـ بينػػه وبػػيف الجمهػػور, وقػػد حػػدد 
 خالؽ حسنة.األ

وحػدة  ,وحػدة الزمػ فق عدة الوحدات الػثالث,  الر يسةمف القواعد الكالسيكية و 
 ,فقػد نوقشػت هػذ  الق عػدة مػف قبػؿ منظػري الكالسػيكية الكبػ ر النوع, المك ف ووحدة

واحػػدا لبطػػؿ واحػػد, تكػػوف أجػػزاؤ  المتعػػددة  ,ال عمػػالإال يمثػػؿ أدبػػي يجػػب ف لعمػػؿ األ
وتتـ في الممهػ ة بوحػدة المشػهد وفػي المأسػ ة بوحػدة  ,مرتبطة بكؿ متوافؽ ومنطقي

  (ٖٔ)الخطر.
 وحػػدده  بػػدورة شمسػػية ك ممػػة, ,ورسػػطأليهػػ  إفقػػد أشػػ ر  ,مػػ  وحػػدة الػػزمفأ

ذ ال ينبغي المزج بػيف إم  وحدة النوع أو مق طعة, أو مدينة أوالمك ف قد يكوف جزيرة 
 ب لممه ة. فال تمتزج المأس ة  ,األنواع األدبية

أمػػ  المدرسػػة اإلحي  يػػة العربيػػة )االتب عيػػة(, فيجمػػع الدارسػػوف عمػػ  أف أهػػـ 
 األسس فيه  تتمثؿ في أمور:

احتذا  النم ذج الفنية العربية القديمة في الشػعر مػف حيػث الصػي غة,  أوذلا: 
وبن   القصيدة, فهـ أوؿ مف رد الديب جة )الصي غة والتشكيؿ( إلػ  به  هػ  وصػف  ه  

 (ٗٔ)القديميف.
تعبير االتب عييف عف الموضوع ت القديمة, وافتتحوا قص  دهـ ب لغزؿ  ثاويها:

ا إلػػ  األغػػراض التقميديػػة, مػػف فخػػر, ومػػدح, أو الوقػػوؼ عمػػ  األطػػالؿ, ثػػـ انتقمػػو 
ورث  , وغزؿ, ووصؼ, وحكمة. وش عت المب لغة في بعػض موضػوع تهـ, فقػد كػ ف 
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الب رودي يميؿ إل  التهويؿ والمب لغة في المدح والرث  , ومض  شػوقي وحػ فظ عمػ  
 دربه. 
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 ادلبذث انثاوي
 .)اجلذور واخلصائص(ادلذرست انزوماوسيت 

ذا  هػػذا المصػػطم  ف (٘ٔ)أردنػػ  عػػرض تطػػور الكممػػة ودالالتهػػ  عبػػر العصػػوروا 
وك نت تعني حك ية المغ مرات شعرا ونثػرا, ثػـ دخمػت هػذ   ,مشتؽ مف كممة )روم ف(

, ومػ  لبثػت أف تحولػت إلػ  مصػطم  أدبػي  الكممة في المغة اإلنجميزية بنفس المعنػ
ة, ثـ أخػذت تػدؿ بعػد ذلػؾ يوم  إل  مجموعة مف السم ت ك لع طفية الشديدة والغراب

سػب ني تػدؿ عمػ  نػوع مػف الشػعر أعم  مدرسة فنية أو مػذهب أدبػي, وأصػؿ الكممػة 
 (ٙٔ).مكوف مف ثم ني قطع, ثـ دلت عم  نمط مف األلح ف الموسيقية
نتيجػة لمػ  تميػزت بػه وعف الجذور الت ريخية والفمسفية لمروم نسػية, نجػد أنػه 

تحػوؿ دوف تطػػور  ,مػرور الػزمف قيػػودا أصػبحت مػػع ,قواعػد الكالسػيكية مػػف صػرامة
هػذا المػذهب  أبػد قومواكبته لم  أص ب الحي ة االجتم عية والفكرية مػف تغييػر ,األدب

 ب النحالؿ والضعؼ, وك ف ذلؾ بفعؿ عوامؿ متعددة منه :
الػػػذي زعػػػزع أركػػػ ف الفكػػػر الكػػػ ثوليكي  ,طالحػػػي الػػػدينيالمػػػد اإل تكػػػّوف وال:أ

ة لػػـ تكتػػرث لمقيػػود, واشػػتدت معػػه الحس سػػية وتحػػوؿ إلػػ  موجػػة ع تيػػ ,المسػػيحي
والبحػث  ,التػي تسػتعذب األلػـ والعػذاب, وتػدعو إلػ  االنعتػ ؽ مػف األغػالؿ ,الع طفية

بػ  و إلػ  انفصػ ؿ شػعوب أور  ىوالكيػ ف الػوطني ب لػذات, ممػ  أد ,عف الكيػ ف الخػ ص
 والشروع في البحث عف شخصي ته . ,عف الكنسية
حيػث تبمػور  قواالجتمػ عي ,في الفكػر السي سػي شيوع النزعة التحريرية ثاويًا:

 ,ـٜٛٚٔإذ أفػػرز هػػذا المػػذهب الثػػورة الفرنسػػية عػػ ـ  قب لمػػذهب الميبرالػػي  مػػ  يسػػم
وأعمػ  الفكػر الشػ  ع  ,والمسػ وة ,واإلخ   ,التي رفعت شع راته  المعروفة عف الحرية

نػت متداخمػة مف شأف الفرد وكرس الحرية الفردية, ف لميبرالية فػي الفكػر السي سػي ك 
 .مع الروم نتيكية كنزعة أدبية تحررية
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فبعػد  ,عم  انتشػ ر هػذا المػذهب ,وقد س عدت األحداث في فرنس  بوجه خ ص
نتيجػة النحػراؼ هػذ  الثػورة عػف المسػ ر  ,الثورة الفرنسية ش عت موجة مف اإلحبػ ط
ـ بدايػػة ٘ٔٛٔالػػذي شػػكؿ سػػقوطه عػػ ـ  ,اإلنسػػ ني, ثػػـ خبػػت اآلمػػ ؿ فػػي نػػ بميوف

ه  بشػكؿ مب شػر ؤ وشػعرا ,ية النتش ر الروم نتيكية, وقد ش رؾ أدب   الروم نسيةحقيق
 .في هذ  األحداث

مػف رجػ ؿ السي سػة فػي تمػؾ  (لوي بػالف)و (,م رتيفال)و (فيكتور هوجو)فك ف 
ف ك نػت تمثػؿ هروبػ  مػف أالفترة, خطوا ب لروم نسية خطوة مهمة نحو اإليج بية بعد 

هػػوا الروم نتيكيػػة نحػػو حيػػث وجّ  قـٖٓٛٔبػػ ف ثػػورة إوخصوصػػ   ,الواقػػع وتجػػ وزا لػػه
يقػػوؿ: )عػ ر عمػ  مػػف يغنػي ورومػػ   (مػ رتيفال)العن يػة ب لمعركػة االجتم عيػػة, فكػ ف 

 (ٚٔ)تحترؽ(
 ,إلػ  نضػوج الروم نتيكيػة ىأد ,واجتم عي ,م  طرأ مف تطور اقتص دي ثانثا:

جػػة لمتطػػور ونتيق وفػػرض وجػػود  ي,ل كموقػػؼ ثقػػ في عػػ ـ, لقػػد نهػػض النظػػ ـ الرأسػػم
ذلػػػؾ إلػػػ  وجػػػود فػػػوارؽ ضػػػخمة بػػػيف ف تػػػيف  أدىو  ,الصػػػن عي تضػػػخمت الرأسػػػم لية

 ىالػػذيف يعممػػوف لػػد ,والفقػػرا  ,مػػواؿصػػح ب رؤوس األأاجتمػػ عيتيف همػػ  األغنيػػ   
 .هؤال 

ولقد دعت شريحة مف هؤال  الذيف يطمعوف إل  التخمص مف سيطرة األغنيػ   
د واحتػػراـ الكرامػة اإلنسػػ نية, وكػ ف أدبػػ   وتحقيػؽ ذواتهػـ إلػػ  التحريػر, ومػػف التجديػ

ف الشػعر والوجػداف والع طفػة إالفرديػة والع مػة, فػآالمهػـ هذ  الشريحة يعبػروف عػف 
 (ٛٔ).ه جوهر الحركة الروم نتيكية ومرتكز  ,والحرية

عمػػ  أسػػ س اإلعػػال  مػػف الفرديػػة  ,وتقػػـو الفمسػػفة التػػي دعمػػت الروم نتيكيػػة
م  مف وجهػة نظػر أمجتمع مف زاوية الفكر االجتم عي, والذاتية, وتقديـ الفرد عم  ال

 ,فهػػي تقػػدـ الع طفػػة عمػػ  العقػػؿ, والقمػػب عمػػ  الػػدم غ ,الفكػػر النفسػػي والجمػػ عي
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ه ـ عمػ  المهػ رة والتمق  يػة عمػ  لوالشعور عم  المنطؽ, والموهبة عم  الصنعة واإل 
 .التصميـ الفني

ؿ عػػ جز عػػف وصػػوؿ أف العقػػ ىيػػر  ,فيمسػػوؼ هػػذ  المرحمػػة ,(طوقػػد كػػ ف )كػػ ن
ف هػذ  المعرفػة ال تتجػ وز الظػواهر, وأف الشػعور هػو أمعرفة األشي   في جوهرهػ , و 

فمعرفتن  تتـ عف طريؽ مش عرن , ف إلدراؾ الحسي والتفكيػر  ,ةيطريؽ المعرفة الحقيق
 مراف مختمف ف.أ

 وبزسث أهم مالمخ انزوماوسيت انغزبيت يف أمىر مىها:
 واالنطالؽ واإلغراؽ في الذاتية.المب لغة في الحرية  –أوال 
 ,والتحميػؽ ,أو النشػوة ,والتشػ ـؤ ,والكآبػة ,والقمؽ ,التعبير عف التأـز – ثاويا

 في فض   التف ؤؿ الفرح.
 وتقديمه عم  العقؿ والتشبث ب لحمـ. ,عال  مف شأف الخي ؿاإل – ثانثا
 تستغرؽ في تأمؿ الذات العمي . ,ظهور نزعة صوفية روحية – رابعا

بػػروز الفرديػػة وتضػػخمه  والمغػػ الة فػػي التمحػػور حولهػػ  والتعبيػػر  –مسااا خا
 عنه .

 ,ـو تشػػخيص الطبيعػػة, وخمػػع العواطػػؼ عميهػػ , واعتب رهػػ  األـ الػػر  – سادسااا
 (ٜٔ)والمجو  في أحض نه  في أوق ت األزمة. ,ه تُ نَ سَ نْ أَ و 

 والعودة إل  عصور الفروسية. ,استمه ـ الم ضي – سابعا
 ,عمػػ  الوحػػدة العضػػوية فػػي العمػػؿ األدبػػي, وكػػذلؾ التمق  يػػةالتأكيػػد  – ثامىااا

 الخي ؿ.ونبذ التكمؼ, والتحميؽ في  ,والموهبة ,والفطرة والسميقة ,والغن  ية
ال  ة مضػػيفة إلػػ  الروم نسػػية الغربيػػة إبػػداع ته ق إذ إنػػهػ ر العربيػػػوظهػػرت اآلثػػ

مػػف و مب شػػرًا لمغػػرب, زا افػػر إيعنػػي ب لضػػرورة أف المدرسػػة الروم نتيكيػػة العربيػػة ك نػػت 
ظهػػور دواويػػف  يػػةب لغرب يػػةالتػػي تبػػرز صػػمة الروم نتيكيػػة العرب ,األمػػور والشػػواهد
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التػػػي شػػػ عت فيهػػػ  مالمػػػ   ,(ٜٚٓٔ -ٖٙٛٔفػػػي الفتػػػرة )الخػػػوري الشػػػ عر خميػػػؿ 
عمػػػ  صػػػمة وطيػػػدة ب لشػػػ عر  الخػػػوريالروم نسػػػية الفرنسػػػية فػػػي وقػػػت كػػػ ف فيػػػه 

 .م رتيف(الروم نسي )ال
فمػـ يسػتطع أف يصػنع  ,لكػف هػذا الشػ عر جػ   فػي وقػت مبكػرو  ,وك ف يراسمه
ف تتػػوفر عػػدة عوامػػؿ أبػػد  شػػ عة هػػذا المػػذهب, ومػػف هنػػ  كػػ ف الإتيػػ را قػػ درًا عمػػ  

غالؿ أالنتشػػ ر الروم نتيكيػػة منهػػ  سػػيطرة الغػػرب عمػػ  مقػػدرات األمػػة وتصػػفيده  بػػ
 .وة إل  التحررإل  ذيوع التمرد عم  هذ  األوض ع والدع ىدأاالستعم ر, األمر الذي 

حبػػ ط بسػب فشػمه فػػي إثػـ مػ  ع نػ   جيػػؿ مػ  بعػد الحػػرب الع لميػة األولػي مػف 
مم  ق د  إل  بروز جم ع ت أدبية ن دت ب لروم نسػية مثػؿ  قالحصوؿ عم  االستقالؿ

حمقة )إسكندر الع زار( و)مدرسة الػديواف( و)الرابطػة القمميػة( فػي المهجػر, ومدرسػة 
 ,لروم نسػػي( فػػي تػػونس و)عصػػبة العشػػرة( فػػي لبنػػ فالثػػ لوث ا))أبولػػو( وجم عػػة 
وقد ث ر أصح ب هذ  التجمعػ ت ب لكالسػيكية, وك نػت ثػورتهـ قػد  ىوروابط أدبية أخر 

التػي أشػرن  اليهػ  حتػ  اسػتوت  ,وتطورت عبر تمؾ الجم عػ ت ,أخذت أشك ال متعددة
 .في أربعيني ت هذا القرف

ثق في ع ـ, ورؤية لمع لـ  وليست الروم نسية نظرية جم لية فحسب, بؿ موقؼ
التي ترتبط بتطور الحي ة والمجتمع ت اإلنسػ نية, فهػي تعبيػر  ,له  جوانبه  الت ريخية

وبػروز  ,قط عيػةاإلنسػ نيً , فبعػد انهيػ ر ا  عف وجود جم عي محدد اقتص ديً  وثق فيػً  و 
التػػي تنضػػوي تحػػت  ,وشػػريحة العمػػ ؿ ,الرأسػػم لية التػػي هيمنػػت عمػػ  أدوات اإلنتػػ ج

 .ية هذ  الطبقة والعمؿ في مص نعه عب 
صػػػطم  عمػػػ  تسػػػميته  اأو مػػػ    ,ظهػػػرت طبقػػػة ث لثػػػة هػػػذ  الطبقػػػة الوسػػػطو 

مػػرتبطتيف ارتب طػػ   ,والعم ليػػة ,ب لطبقػػة البرجوازيػػة الصػػغيرة, ولمػػ  ك نػػت الرأسػػم لية
فػإف موقػع الطبقػة الث لثػة  ,ويشكالف طرفيهػ  األس سػييف ,وثيقً  ب لجوانب االقتص دية
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فهي ليست طرف  مب شرًا في اإلنت ج, فوضعه  الم دي غير ث بػت,  الضطراب,يشوبه ا
مف هن  ك ف موقعهػ  الثقػ في مضػطرب  فهػي موزعػة الػوال  بػيف التجديػد والمح فظػة, 

فػػي ثبػػ ت الحػػ ؿ ضػػم نً  لمواقفهػػ  تػػ رة وفػػي التجديػػد تحقيقػػً  لطموح تهػػ   ىفهػػي تػػر 
االجتم عية وم  يضػطرب فػي الكيػ ف األخرى, ولكنه  ع جزة عف فهـ حق  ؽ القوانيف 

 (ٕٓ)االجتم عي مف تن قض ته .
زا  وتجعػػػؿ مػػػف هػػػذ  الػػػذات نقيضػػػ   ,هػػػذا التػػػردد تمػػػوذ هػػػذ  الطبقػػػة ذاتهػػػ  وا 

 ,لممجتمع, لذا ك نت الدعوة التحريػر الفػرد وحفػظ كرامتػه, ودعػت إلػ  تفجيػر ط ق تػه
تمػع, وأنػه مجموعػة ولكنه  لـ تدرؾ أف الفرد ال يمكف أف ينظر إليه بمعزؿ عػف المج

 .مف العالق ت
وعمػػ  جػػوهر  الػػذاتي الشػػعور  ,مػػف هنػػ  كػػ ف تركيزهػػ  عمػػ  عممهػػ  الػػداخميو 

 ,متػػذمرة ,مزاجيػػة ,والوجػػداف, فبػػدت الشخصػػية اإلنسػػ نية فػػي تصػػور هػػؤال  متػػرددة
و قوي متمرد متحػد, يقػؼ عمػ  أم  ضعيؼ مغموب عم  أمر , إتغمبه  الشكوؾ, فهو 

 دي نتيجػػػة إغفػػػ ؿ التحميػػػؿ السػػػميـ لموقػػػع الفػػػرد فػػػي موقػػػؼ أحػػػ يطرفػػػي نقػػػيض ذ
 (ٕٔ).االجتم عي  ال عف كي نه ةالمجتمع واعتب ر  ذاتً  منفصم
وجعػػؿ الوجػػود األوؿ  ل  فػػي العػػ لـ بوصػػفه مػػدركً  ذاتيػػً , وقػػد نظػػر الفكػػر المثػػ

ومػ  داـ األمػػر  ,بػداع هػذ  الػذاتإلمػذات أو الػوعي, أمػ  العػ لـ الموضػوعي فهػو مػف 
بػؿ  ةفهػي ليسػت موضػوعية أو ث بتػ قصورة هذا الع لـ تتغير بتغير الذوات فإكذلؾ ف

, ف لػػذاتي يفػػرز الموضػػوع, والعػػ لـ الػػداخمي هػػو ةتخضػػع لتصػػور كػػؿ ذات عمػػ  حػػد
يتكػػ  عمػػ  الشػػعور   ,ذاتيػػ  لػػذا يطػػور األدب منتجػػ قأسػػ س تصػػور العػػ لـ الخػػ رجي

األسػػ س االجتمػػ عي  ,يدلػػة الت ليػػة مفسػػرة ل,سػػ س الفمسػػف والوجػػداف, وتصػػب  المع
 .أعم  الفردية عم  المجتمع
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يقػػـو عمػػ  تقػػديـ العػػ طفي عمػػ  العقمػػي, والشػػعور عمػػ   إًذا ف ألسػػ س الفنػػي
( عمػ  أف مشػ عرن  هػي طالمنطؽ, واإلله ـ عم  المه رة, مف هن  ج  ت مقولة )كػ ن

قواعػد  أدواتن  المعرفية, ف لفف إدراؾ شعوري وتممؾ ع طفي لمحقيقة, وقوانيف الفػف و 
الصػػ درة عػػف العػػ لـ الشػػعوري وغ يتػػه اإلقنػػ ع, وقػػد تكػػوف لػػه ف  ػػدة, ولكنهػػ  غيػػر 

 .مقصودة
بعػد  مػ     هػذا جػ (طمف هن  ف لجم ؿ شكؿ خػ ؿ مػف الهػدؼ, ولكػف فكػر )كػ ن

إذ تحولػت  قالذيف تمو  فنموا العن صػر الذاتيػة ,إذ ب لغ المث ليوف قليهإيعتبر انتك سة 
 ,وؿ اإلبػداع إلػ  نشػ ط غػػ مض ػػ  كمػ  ي, وصػػ ر هػذا وهًمػلمموضػوع أالػذات إلػ  مبػد

 إزا تحػػػدث عمػػػ  أسػػػم   غ لبيػػػة الػػػذات قػػػد  –وهػػػو فيمسػػػوؼ آخػػػر–غيػػػر أف هيجػػػؿ 
التػي وأحػؿ محمهػ  دين ميػة الجدليػة  ,ليػةاآل  الذي يتطور هو اآلخر, ونف ,الموضوع

اؾ أف الفػػف إدر  ىوهػػو يػػر  طػػ ر مػػف التف عػػؿ المسػػتمر,إتجعػػؿ الػػذات والموضػػوع فػػي 
 دراؾ هي الخي ؿ. وأداة اإل ,خ ص لمحقيقة

مواكبػػ  التطػػور االجتمػػ عي, أمػػ  المػػذاهب  –فػػي تطػػور  –لقػػد بػػدأ الفػػف عنػػد  و 
فتتجمػي  –تجػ   الفػف–أمػ  م هيتػه  ,فتعبر عف المرحمة الكبرى فػي التػ ري  اإلنسػ ني

  ومهمتػه تتمثػؿ فػي كونػه التعبيػر البشػري األرقػ ,في كونه مظهػرا ممموسػ  لمحقيقػة
أهػػـ  ارتقػػ  الرومػػ نيوف ب لخيػػ ؿ فػػوؽ العقػػؿ, وجعمػػو  مقػػد ف (ٕٕ)عػػف هػػذ  الحقيقػػة.

 الكالسيكييف.ممك ت اإلنس ف في مق بؿ العقؿ عند 
وعند التعرض لمدارس الروم نسية العربية فنجد منه  مدرسة الديواف ومدرسػة 

 أبولو ومدرسة المهجر. 
الذي دع   ,خميؿ مطراف لدعوة ىتعد مدرسة صدأم  عف مدرسة الديواف, فهي 

عمػ  قيػود القصػيدة القديمػة, واحتػذا  الفكػر الغربػي  ,إل  االتجػ   الروم نسػي الثػ  ر
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مػف مػدارس التجديػد فػي النقػد  ,في نظـ الشعر, ومف هن  ك نت تمػؾ المدرسػة واحػدة
 األدبي.

والنصػؼ  ,وؿ مف القػرف الت سػع عشػروقد نشأت هذ  المدرسة في النصؼ األ 
بػراهيـ المػ زني ,ف العشػريف, عمػػ  يػد عبػ س محمػود العقػػ داألوؿ مػف القػر وعبػػد  ,وا 

وضػع   ,نسػبة إلػ  كتػ ب ألفػه العقػ د والمػ زني قالرحمف شػكري, وسػميت بهػذا االسػـ
 .)الديواف في األدب والنقد(اسـ أطمق  عميه و فيه مب دئ مدرستهـ, 

 انػػه(:وقػػد حػػدد العقػػ د والمػػ زني أهػػداؼ المدرسػػة: كمػػ  يقػػوؿ العقػػ د فػػي )ديو 
مػ   يبػؽحد بيف عهػديف, لػـ  ةق مإأنه  –فمحن  فيه أإف –"وأوجز م  نصؼ به عممن  

نسػػ ني إيسػػوغ اتصػػ لهم  واالخػػتالط بينهمػػ , وأقػػرب مػػ  نميػػز بػػه مػػذهبن  أنػػه مػػذهب 
 (ٖٕ)".مصري عربي

عنػػد  ,العػػرؼ عمػػ  ذكػػر العقػػ د والمػػ زني أكثػػر مػػف عبػػد الػػرحمف شػػكري ىوجػػر 
شػػ رؾ فػػي التنبيػػه عمػػ   عبػػد الػػرحمف شػػكريف أحي  والصػػ ,تسػػمية جم عػػة الػػديواف

بهػػذا , و فػي مقػدم ت دواوينػهأسػوا  فػي مق التػه  ,الكثيػر مػف مبػ دئ هػذ  الجم عػة
تمكنوا مف فرض سيطرتهـ عمػ  السػ حة  , الذيفرواد تمؾ المدرسة ىالفكر الجديد لد

 , يعوهـالػذيف شػ ,األدبية والنقدية, وعػال صػوتهـ ونفػذ إلػ  قمػوب كثيػر مػف الشػعرا 
 .واعتنقوا مذهبهـ

فتمكنت هذ  الجم عة مف اإلسه ـ الواض  في دفع عجمػة األدب الحػديث نحػو 
لمشػعرا  والنقػ د عمػ    ً ف قػآزالػت تفػت   الفػ ,تترؾ آثػ را نقديػة جديػدةلـ ف ا  التجديد, و 
 ,الػػذي جػػ   بعػػد جيػػؿ شػػوقي ,وُتعػػد هػػذ  الجم عػػة طميعػػة الجيػػؿ الجديػػد (ٕٗ)السػوا .

قػد تػزودت ب لمعػ رؼ  ,التي تزعمتهػ  ,وك نت الجم عة ,وخميؿ مطراف ,ـوح فظ إبراهي
 والثق فة الغربية.
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 (ٕ٘) وجنذ أن أبزس ما حذعى إنيه مذرست انذيىان:
سوا  في الشكؿ أو  ,التمرد عم  األس ليب القديمة المتبعة في الشعر العربي -

 م نسي في شعره .نهجت هذ  المدرسة النه  الرو فقد المضموف أو البن   أو المغة, 
 التجديد الشعري في الموضوع ت. -
 مف األدب الغربي. اإلف دة -
 االطالع عم  الشعر العربي القديـ. -
 االستع نة بمدرسة التحميؿ النفسي. -
 التوجه نحو الشعر الوجداني. -
 ا  أك نت وحدة فنية أو وحدة عضوية.و مراع ة وحدة القصيدة س -
 التركيز عم  عنصر الخي ؿ بشكؿ كبير. -
 ثرهـ ب لروم نسية اإلنجميزية مف حيث تحديد وظيفة الشعر وأهدافه.تأ -
 بعضه .والمنسجمة مع  ,وغير المتكمفة ,استخداـ الصورة الشعرية المبتكرة -

وعمػػ  رأسػه  عبػػدالرحمف شػػكري  ,بػػدأت حركػة النقػػد عنػد مدرسػػة الػديوافولقػد 
وظيفػة الشػعر  ر اعتبػوزميميه العقػ د والمػ زني, وق مػت الرؤيػة النقديػة عنػدهـ عمػ  

ألف الشػػعر فػػي جػػوهر  ع طفػػة, وقػػد هػػ جـ  قاألس سػػية التعبيػػر عػػف وجػػداف الشػػ عر
الػذي كػ ف  الذيف تبنوا مذهب التجديد في الشػعر )شػعر المن سػب ت( ,مدرسةالشعرا  

 .س  دًا حين ذ في المدرسة الكالسيكية أو التقميدية
د دعػ متيف ػواف تأكيػالدية ػه مدرسػدر عنػذي تصػال ,  سػويمكف القوؿ أف األس

 شكري: عبد الرحمفر ػوؿ الش عػيقق فجوهريتيف, وهم  الفردية والحرية
 عر نغمػػػػػػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػنمػػػػػػػػػػػ  الشإ
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. . . . 
 شػػػػػػعر فػػػػػػي الحيػػػػػػ لنمػػػػػػ  اإ

 

(ٕٙ)كمنظػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر نػػػػػػػػػػػػػػػػػ ظر ة ...
 

 

ث األوؿ مف القرف العشريف ميالد حرك ت شهد الثمف أما عه مذرست )أبىنى(
هػدفت إلػ  االرتقػ    ,أدبية جديػدة فػي بعػض الػبالد العربيػة, وفػي المهجػر األمريكػي

سػػػيم  الشػػػعر, وتخميصػػػه مػػػف قيػػػود الصػػػنعة والتقميػػػد  األدب العربػػػي. وال ىبمسػػػتو 
توجيهػػه لمتعبيػػر عػػف كػػذلؾ , و  فيهػػ  طػػواؿ القػػروف الوسػػط انغمػػسالتػػي  ,ة والمح كػػ
الطبيعػػة, وصػػور الحيػػ ة, والعواطػػؼ اإلنسػػ نية فػػي لغػػة جميمػػة, وتعبيػػر حػػي  مشػػ هد
 (ٕٚ)يزخر ب لخي ؿ البديع والصور األدبية المبتكرة. مؤثر,

 في تحقيؽ ذلؾ طريقيف: سمكتْ ولقد 
 ,دراسة اآلث ر األدبية والنقدية العربية القديمة فػي عصػور االبتكػ ر والتجديػد -

 ية والتعبيرية.واستخالص القيـ الشعورية والجم ل
ترجمػػػة اآلثػػػ ر األدبيػػػة والنقديػػػة المتميػػػزة مػػػف المغػػػ ت األخػػػرى, ودراسػػػته ,  -

وتوظيفهػػ  فػػي ابتكػػ ر نظريػػ ت أدبيػػة ونقديػػة تػػزود مسػػيرة الحيػػ ة األدبيػػة ب لصػػ ل  
 المفيد.

عكسػػت  ,معػػ رؾ نقديػػة ,هػػذ  الحركػػ ت األدبيػػة المجػػددة وقػػد الحػػت فػػي سػػم  
وأسػػػهمت فػػػي دفػػػع عجمػػػة األدب, وزودتػػػه بمقػػػ ييس را  واالتج هػػػ ت, كثيػػػرًا مػػػف اآل

جديػػدة, وأصػػب  ينظػػر إلػػ  األثػػر األدبػػي مػػف حيػػث قدرتػػه عمػػ  التػػأثير واإليحػػ  , 
 (ٕٛ)وترجمته لممش عر واالنفع الت اإلنس نية.

التػػي أتػػت بعػػد مدرسػػة  ,أو مدرسػػة أبولػػو ,أبولػػو جم عػػةالحركػػ ت  تمػػؾومػػف 
والفضػؿ فػي , كري بػأكثر مػف عشػر سػنواتالتي أنشأه  العق د والمػ زني وشػ ,الديواف

ب أحمػػد زكػػي أبػػي شػػ دي يػػأو المدرسػػة يعػػود إلػػ  الشػػ عر األد الجم عػػةإنشػػ   هػػذ  
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الػػذي لػػـ تصػػرفه اهتم م تػػه العمميػػة عػػف األدب, والتفكيػػر فػػي  ,ـ(ٜ٘٘ٔ-ٕٜٛٔ)
 ضنه وتهتـ به.تإنش   مدرسة تح

ـ, ٕٖٜٔوقػػد أعمػػف أبػػو شػػ دي ميالدهػػ  فػػي القػػ هرة فػػي شػػهر سػػبتمبر عػػ ـ 
راهػ , هػي مجمػة آوصدرت عنه  مجمػة تحمػؿ اسػمه , وتنشػر أدبهػ , وتػذيع أفك رهػ  و 

 أبولو. 
وفػي افتت حيػػة العػػدد األوؿ مػف أعػػداده  كتػػب أبػػو شػ دي يقػػوؿ: "نظػػرا لممنزلػػة 
الخ صة التي يحتمه  الشعر بيف فنوف األدب, ولم  أصػ به, وأصػ ب رج لػه مػف سػو  

لػػـ نتػػردد فػػي أف نخصػػه بهػػذ  المجمػػة,  , هر الفػفمظػػ الحػ ؿ, بينمػػ  الشػػعر مػػف أجػػؿّ 
 .التي هي األولي مف نوعه  في الع لـ العربي

حبػ  فػي  كم  لـ نتواف فػي تأسػيس هي ػة مسػتقمة لخدمتػه, هػي جمعيػة أبولػو,
قة الرفيعة, وتحقيق  لمتآخي والتع وف المنشود بيف الشعرا , وقد مإحالله مك نته الس 

, وتفتحػػت أبوبهػػ  لكػػؿ نصػػير لمب د هػػ  التع ونيػػة خمصػػت هػػذ  المجمػػة مػػف الحزبيػػة
وتضػمف العػدد األوؿ دسػتور الجمعيػة ونظ مهػ  وأغراضػه , ويهمنػ   (ٜٕ) ."اإلصالحية

 تمثمت في ثالثة أمور: , وقدهن  ذكر األغراض
 السمو ب لشعر العربي وتوجيه جهود الشعرا  توجيه  شريفً , -
ً , والػػػدف ع عػػػف مصػػػ لحهـ الشػػػعرا  أدبيػػػً  واجتم عيػػػ  وم ديػػػ ىترقيػػػة مسػػػتو  -

 وكرامتهـ.
 من صرة النهض ت الفنية في ع لـ الشعر. -

ك ف أدب المهجر بسمة في فـ الزمف, وأنشودة , فقد أما عه مذرست ادلهجز
قط ر العربية خفؼ عزبة في ثغر الت ري , وبمسمً  ش في  لرعيؿ مف مه جري بعض األ

راؽ عف األهؿ واألحبة, والبعػد عػف عنهـ ألـ الغربة, وس عدهـ عم  احتم ؿ مرارة الف
 الوطف. 
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قدمت مف الشػرؽ,  ,بؿمنذ سنوات مضت ك نت تغرد في سم   ذلؾ األدب بالو 
وخبػػت تمػػؾ األصػػوات  فممػػ  تهػػ وت واحػػدا بعػػد آخػػر انفػػض السػػ مر, وسػػكت التغريػػد,

والتغ ريػػد العذبػػة فػػي بمػػد المهجػػر, الواليػػ ت المتحػػدة األمريكيػػة, وكنػػدا, والبرازيػػؿ, 
 رجنتيف, وفنزويال, وتشيمي وغيره  مف أقط ر أمريك  الجنوبية.واأل 

ولبن ف إل  الع لـ الجديد في أواخر القرف  ,مف سورية  ك نت الهجرة األولفقد 
مػػف القػػرف   الت سػػع عشػػر, ثػػـ توالػػت قوافػػؿ المهػػ جريف فػػي العقػػود الثالثػػة األولػػ

يكفػؿ لهػػـ  ,لمػرزؽ العشػريف, لمبحػث فػي بمػػد الػذهب, كمػ  كػػ نوا يتوقعػوف عػف مػػورد
 .العيش الرغيد, والحي ة الكريمة المطم نة بعد أف ض قت بهـ سبؿ الحي ة في بمدهـ

وبث فيه  المستعمر ألواف الذؿ والخوؼ واالضطه د, وسمب الخيػرات ومصػ درة 
لػـ تكػف األرض أمػ مهـ مفروشػة ب لػذهب وال  ,األمواؿ, وحينم  وصػموا إلػ  مهػ جرهـ

صػرار  إلبولكػنهـ فػي سػبيؿ الكفػ ح, و  قة ب لشوؾ والحجػ رةب لحرير, بؿ ك نت مفروش
عمػػ  البقػػ   والظفػػر بحيػػ ة كريمػػة تحممػػوا فػػي صػػبر وثبػػ ت شػػظؼ العػػيش, وقسػػوة 
 .الحي ة, والعمؿ الش ؽ المرهؽ, حت  استط عوا نيؿ م  يريدوف, أو بعض م  يريدوف

وؼ وك نػػت الظػػر  فكػػ ف مػػنهـ التجػػ ر, واألغنيػػ  , وذوو المن صػػب والوج هػػة,
معهـ أمواجػه وتي راتػه, كمػ  ابتمعػت تمهيأة أم مهـ ليندمجوا في المجتمع الجديػد, وتبػ

. ولكػنهـ كػ نوا مػف صػنؼ آخػر, كػ نوا  غيرهـ مف قوافػؿ المهػ جريف مػف أقطػ ر شػت
يحمموف في نفوسهـ مواهب أدبية واعدة, عم  الرغـ مف ضآلة التعمػيـ المػنظـ لػدي 

را ه وصػػػح فته ومدارسػػػه, وروابطػػػه األدبيػػػة فكػػػ ف أدب المهجػػػر بشػػػع قالكثيػػر مػػػنهـ
 بد مف أف تكشؼ عف ذاته , وتنفس عف نفسه  شعرًا أو نثرًا. والموهبة األدبية ال

أو   ولكف قدر لهذا الضو  األدبػي السػ طع أف يخبػو رويػدًا رويػدًا, حتػ  اختفػ
ك د في فترة مف الػزمف يسػيرة, حينمػ  تخطفػت يػد المنػوف أدبػ   المهجػر مػف الرعيػؿ 

 األوؿ والث ني واحدا بعد آخر.



 

  

 

 
 (تأصيمية دراسة)الحديث  العصر في األدب مدارس

 

ٚٓٓ 

ولـ تصرؼ أعبػ   الحيػ ة الصػعبة, والبحػث عػف وسػ  ؿ العػيش أدبػ   المهجػر 
عف المش ركة الج دة الفع لة في إثرا  الحركة األدبية في المهجػر, حيػث اتجهػوا إلػ  

ج الػػدواويف الشػػعرية والقصػػص والروايػػ ت اخػػر ا  إصػػدار الصػػحؼ والمجػػالت األدبيػػة, و 
نم  ب لمغ ت الس  دة في األ التي ه جروا  ,قط راألدبية, ليس ب لمغة العربية فحسب, وا 

 .والبرتغ لية ,واإلسب نية ,والفرنسية ,ليه  ك إلنجميزيةإ
 ,وارتفع صوت الض د في تمؾ األقط ر الن  ية ع لميً  يحمؿ أفك ر أدب   المهجػر

رتفػػع اهػػـ فػػي المهجػػر وفػػي المشػػرؽ العربػػي, كمػػ   شػػ عرهـ إلػػ  زمال وم ,وعػػواطفهـ
ليه  هجرات كثير مف إصوته  مف قبؿ في األندلس حينم  فتحه  المسمموف, وتدفقت 

جبػراف خميػؿ جبػراف, ميخ  يػؿ فهذا  (ٖٓ) .أبن   الجزيرة العربية والش ـ والعراؽ ومصر
 .يمي  أبو م ضيوا  يوب, أنعيمة, نسيب عريضة, رشيد 

ليػ س فرحػ ت, شػكر اهلل الجػر, إ فػأهمهـ رشػيد الخػوري, ,عضػ   العصػبةأأم  
 (ٖٔ)سعيد الي زجي .و ميف الريح ني, أجبراف سع دة, 
هػػو أدب المهػػ جريف مك نتهػ , و  القصػػة فػػي شػعر الشػػعرا  المهػػ جرييفواحتمػت 

 الػػػذيف تركػػػوا بمػػػدهـ فتػػػرة الحكػػػـ العثمػػػ ني لمعػػػ لـ واسػػػتقروا فػػػي األميػػػركتيف  ,العػػػرب
وأصدروا صحفً  وكونوا ج ليػ ت  وقصةً وأنتجوا أدبً  وأبدعوا شعرًا  ,لشم لية والجنوبيةا

 .وروابط ثق فية, وجمعي ت
بػػداعهـ األدبػػي صػػفة التمػػ يز عػػف أدب الشػػرؽ بمػػ  يجمػػع مػػف مالمػػ  إلوكػػ ف 

  وانشػػػأشػػػرقية ومالمػػػ  غربيػػػة, وب سػػػتقرارهـ فػػػي األميػػػركتيف الشػػػم لية والجنوبيػػػة 
وهمػ   ,والث نية في المهجر الجنػوبي ي,ل , إحداهم  في المهجر الشمدبيتيفأرابطتيف 

 .والعصبة األندلسية ,الرابطة القممية
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يظؿ أبػو م ضػي مػف الػرواد الػذيف فتحػوا صػدر الشػعر فسػومهم  يكف مف أمر 
تتنػ وؿ  ,لغير الغن  ية الذاتية, فزرعػوا فيػه مواسػـ جديػدة لموضػوع ت شػعرية جديػدة

 .وتتن وله فكرة وجوهرًا, نفسً  وعقال ,صور   نس ف في شتاإل 
إل  القدرة عم  التمثؿ الجم عي   في الط قة الشعرية, مجموع  ومثؿ هذا الغن

 شػ عر وكبيػر الشػعرا  المهػ جرييف, ,ليمة, هو الذي يجعؿ مػف أبػي م ضػيألنفسية 
ًذا ف لقصػة الشػعرية شػ  عة كثيػرا فػي دواويػف  أشهر مف بػرع فػي القصػة الشػعرية, وا 

عرا  المه جرييف, منه  إلليػ س فرحػ ت )أحػالـ الراعػي(, وقصػة )االحتجػ ج عمػ  الش
ولنسػيب عريضػة مسػرحية شػعرية عنوانهػ :  (,الراهبػة)وكذلؾ قصة مذهب داروف(, 

  (.احتض ر أبي فراس)
بو م ضي, وكثيرا م  أيمي  إ, هو كم  أسمفن  شهر مف برع في القصة الشعريةأو 
 ,لقصػػػص فػػػي شػػػعر , أو القصػػػص األسػػػطوريةبػػػو م ضػػػي عمػػػ  أسػػػموب اأ اعتمػػػد

إنسػػ نية ذات قيمػػة, يعتمػػد فيهػػ  عمػػ  عنصػػري المف جػػأة  ,ويسػػتخرج منهػػ  دروسػػ 
 (ٕٖ). (آدـ وحوا )والتشويؽ, ولفوزي المعموؼ قصته المشهورة 

تتجػػ وز  ,وتجديػػدات عروضػػية  يتميػػز بموسػػيقف ,بػػو م ضػػيأيميػػ  إمػػ  شػػعر أ
  .(ٖٖ)بشكؿ ت ـ القصيدة التقميدية

  شعر ميخ  يؿ نعيمة: ومف
 بأعم لػػػػػه  إف ضػػػػػ  بعػػػػػد الحػػػػػرب غربػػػػػي   ,أخػػػػي

 

 ـ بطػػػش أبط لػػػهوعظ ػػػ ,س ذكػػػر مػػػف مػػػ تواوقػػػد  
 

 تهػػػػزج لمػػػػف سػػػػ دوا وال تشػػػػمت بمػػػػف دانػػػػ  فػػػػال
 

 بػػػػػػؿ اركػػػػػػع صػػػػػػ متً  مثمػػػػػػي بقمػػػػػػب خ شػػػػػػع داـ
 

 لنبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظ موت نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

... 
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 أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف نحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
 

 ال وطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف وال أهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ وال جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر
 

 (ٖٗ)رادنػػػػػ  الخػػػػػزي والعػػػػػ ر , ذا قمنػػػػػإذا نمنػػػػػ , إ
 

المهجػر: ميخ  يػؿ نعيمػة. نسػيب عريضػة وجبػراف خميػؿ جبػراف,   وأشهر أدبػ 
 . وغيرهـ

 ومف شعر جبراف خميؿ جبراف: 
 الخيػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي النػػػػػػػػػ س مصػػػػػػػػػنوع إذا جبػػػػػػػػػروا

 

 ف قبػػػػػػػػرواا  و   يفنػػػػػػػػ والشػػػػػػػػر فػػػػػػػػي النػػػػػػػػ س ال
 

 تحركهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ,توأكثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ س آال
 

 
 

 أصػػػػػػػػػػػػ بع الػػػػػػػػػػػػدهر يومػػػػػػػػػػػػ  ثػػػػػػػػػػػػـ تنكسػػػػػػػػػػػػر

 

 عمػػػػػػػػػػػػػػػـ  تقػػػػػػػػػػػػػػػولف هػػػػػػػػػػػػػػػذا عػػػػػػػػػػػػػػػ لـٌ  فػػػػػػػػػػػػػػػال
 

 وال تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػولف ذاؾ السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوقر
 

 فأفضػػػػػػػػػػؿ النػػػػػػػػػػ س قطعػػػػػػػػػػػ ف يسػػػػػػػػػػير بهػػػػػػػػػػػ  
 

 صػػػػػػػػوت الرعػػػػػػػػ ة ومػػػػػػػػف لػػػػػػػػـ يمػػػػػػػػش يتػػػػػػػػدثر
 

... 
 

 يبكػػػػػي الجػػػػػف لػػػػػو سػػػػػمعوا األرضوالعػػػػػدؿ فػػػػػي 
 

 لػػػػػػػػػػو نظػػػػػػػػػػروا األمػػػػػػػػػػوات ؾبػػػػػػػػػػه ويستضػػػػػػػػػػح
 

 ف لسػػػػػػػػػػجف والمػػػػػػػػػػوت لمجػػػػػػػػػػ نيف إف صػػػػػػػػػػغروا
 

 ثػػػػػػػػػػػػػرا  إف كبػػػػػػػػػػػػػرواواإل  والفخػػػػػػػػػػػػػر والمجػػػػػػػػػػػػػد
 

 ؽ الزهػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػذمـو ومحتقػػػػػػػػػػػػػػػرفسػػػػػػػػػػػػػػػ ر
 

 الب سػػػػػػػػؿ الخطػػػػػػػػر  وسػػػػػػػػ رؽ الحقػػػػػػػػؿ يػػػػػػػػدع
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 وق تػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الجسػػػػػػػػػػػػػػػػػـ مقتػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ بفعمػػػػػػػػػػػػػػػػػه
 

 (ٖ٘)وق تػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػروح ال تػػػػػػػػػدري بػػػػػػػػػه البشػػػػػػػػػر
 

, بنػ   العػ لـ العربػيأدفعػت كثيػرًا مػف  ,فمف المعروؼ ت ريخيً  أف هن ؾ عوامػؿ
يتصػػؿ  ,ومػػف تمػػؾ العوامػػؿ والمػػؤثرات مػػ  هػػو ذاتػػي ,وبخ صػػة مػػف سػػوري  ولبنػػ ف

التي نشأ في ظمه  أدب   المهجػر, ومنهػ  مػ  هػو  ,لظروؼ االجتم عية واالقتص ديةب 
التػػػي تركػػػت  ,والع لميػػػة ,والمػػػدارس األدبيػػػة العربيػػػة ,موضػػػوعي يتصػػػؿ ب لحركػػػ ت

 بصم ته  واضحة عم  أدبهـ شعرا ونثرا.
نشػأ ونمحظ أف هن ؾ مجموعػة مػف العوامػؿ التػي أثػرة فػي أدب المهجػرق حيػث 

جعمتػػه يتخػػذ  ,ن  يػػة عػػف الػػوطف العربػػي, واكتنفتػػه ظػػروؼ معينػػة ,وترعػػرع فػػي أرض
ويندرج تحت تمؾ الظروؼ والعوامؿ التي أسهمت  ,يتميز به, ويدؿ عميه خ ص ً  ط بع ً 

فػػػي تكوينػػػه, والمػػػؤثرات التػػػي صػػػبغته بصػػػبغته , وأكسػػػبته تمػػػؾ النكهػػػة الخ صػػػة, 
لمؤثرات لتصنع منه أدب  تمؾ العوامؿ وا التقتوالشخصية المتميزة لطوابعه ومممحه, و 

إنس ني  خ لػدا, يحفػؿ ب لتجػ رب العميقػة الصػ دقة ويزخػر ب لنبضػ ت الشػعورية الحيػة 
.(ٖٙ) 

ليه  بعػض مػ  فقدتػه مػف مك نػة فػي إوأع د  ,وأدب المهجر أوجد لمعربية صوت 
ب الشعبية, وأسػهـ بقػدر ادالعصر الحديث في ظؿ مد المغ ت األجنبية, واالهتم ـ ب آل

التػي ارتفعػت فيهػ   ,, والتعريؼ به في جميع المه جر(ٖٚ)نشر األدب العربيوافر في 
ة إلػ  ػرسػ لته فػي إخػراج األدب العربػي مػف حػدود  اإلقميميػ ىذلؾ أدبنغمة الض د, و 

 .آف ؽ الع لمية, فأصب  أدب  مسموع  في بمداف األميركتيف وفي أورب 

سػي واألندلسػي, وبػذؿ ليه شي  مف بريقه أيػ ـ ازدهػ ر  فػي العصػر العب إفع د 
تعنػي  ,فرضت وجوده  فػي بي ػة ,أدب   المهجر جهودا ممموسة في إق مة حي ة أدبية

الوطنيػػة واإلقميميػػة, فقػػد تعػػددت جم عػػ ت أدبػػ   المهػػ جر  بآدابهػػ فػػي المقػػ ـ األوؿ 
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ومنتدي ته, ومف أظهره  الرابطة القممية في المهجر الشم لي, والعصبة األندلسية في 
 .وبيالمهجر الجن

أتػػي  لهػػذا األدب أف ينػػت  شػػعرا غزيػػرا وفيػػرا, اسػػتحؽ مػػف أجمػػه أف ينفػػرد وقػػد 
عم  األدب العربػي   بخص  ص ومميزات. واستط ع هذا األدب أف يترؾ بصم ته. حت

في الوطف العربي, وم  ك د يمر زمف قصير حت  استط ع هؤال  المغتػربيف أف يثبتػوا 
 .وجودهـ هن ؾ

ويزدهػر بعيػدا  ,ينمػو ,ي  األدب العػ لمي أدب عربػيونمت ظ هرة فريدة في ت ر 
ف يقػيـ جسػرا مػف المحبػة أعف محيطه وعف بي تػه, أمػ ـ ظػ هرة فريػدة مػف نوعهػ , و 

نجػد أنػه بعػد  واإلخالص لم  فيه خير ل,دب واألدبػ   والثق فػة بشػكؿ عػ ـ, ,والتع وف
التي هػي  ,حريةواألدبي الن جـ عف االفتق ر إل  ال ,خمسة قروف مف الجمود الثق في

 .الذيف ُقمعت عبقرتيهـ في أوط نهـ ,ؤال  المبدعيفػت لهػسمح أـ الفكر,
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وتنفسػػوا بر ػػة العػػ لـ الجديػػد  ,وبعػػد أف انتقمػػوا إلػػ  الضػػفة األخػػرى ل,طمسػػي
, طالؽ العن ف ألجنحة أح سيسهـ وأفك رهـ وب لتحميؽ في فض   الخيػ ؿ والطمأنينػةإب

 (شػػػيمي)الغربػػػي قصػػػيدة لمشػػػ عر الروم نسػػػي دب الروم نسػػػي فػػػي الشػػػعر ومػػػف األ
 :الحب[فمسفة ]عنوانه  

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لنهر تمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزج الينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بيع
 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لمحيط واألنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر
 

 نه يػػػػػػة ال مػػػػػػ  إلػػػػػػ  تمتػػػػػػزج  السػػػػػػم   ريػػػػػػ ح
 

 بإحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ س جميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
 

 لػػػػػػػػػػػػػيس فػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػدني  شػػػػػػػػػػػػػي  منفػػػػػػػػػػػػػرد
 

 إلهػػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػػ نوف وفػػػػػػػػػػػؽ األشػػػػػػػػػػػي   فكػػػػػػػػػػػؿ
 

  آخػػػػػػػػػػػػػر شػػػػػػػػػػػػػي ٍ  كيػػػػػػػػػػػػػ فِ  فػػػػػػػػػػػػػي تمتػػػػػػػػػػػػػزج
 
 

ـَ  (ٖٛ)ي نػػػػػػػػػػػػػػػػؾ ك مػػػػػػػػػػػػػػػػع أمتػػػػػػػػػػػػػػػػزج ال َفِمػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ادلبذث انثانث
 واخلصائص( ورذاجل) ادلذرست انىاقعيت 
إلػػػ  الفمسػػػفة السي سػػػية  ,الت ريخيػػػة لمواقعيػػػة الكالسػػػيكية (ٜٖ)ورذترجػػػع الجػػػ

والمفكر  ,(ؽ. ـٜٕٙ – ٕٖٔ) (كوتيمي )عند كؿ مف المفكر الهندي القديـ  ,القديمة
تومػػػ س )فيمسػػػوؼ اإلنجميػػػزي وال ,(ٕٚ٘ٔ – ٜٙٗٔ)  فيمي(نيكػػػوال ميكػػػ)اإليطػػػإل  

 .(ٓٗ)(ٜٚٙٔ – ٛٛ٘ٔ) (هوبز
فػي   ك منػ  ,غريزيػ  دافعػ ,وهي فمسػفة ق  مػة عمػ  اعتبػ ر الصػراع عمػ  القػوة

 ةدار الطبيعػػة اإلنسػػ نية, فكػػؿ هػػؤال  المفكػػريف يجمعػػوف عمػػ  أهميػػة متغيػػر القػػوة إل
 ف ك نوا يختمفوف في طريقة توظيفه.ا  العالق ت الدولية, و 

تكمػػف فػػي البحػػث عػػف  (,كوتيميػػ )المفكػػر الهنػػدي ى مركزيػػة لػػدف الفكػػرة الفػػإ
عػػف طريػػؽ أكػػ ف وخ رجيػػ  سػػوا   ,والوسػػ  ؿ الكفيمػػة لتقويػػة الدولػػة داخميػػ  ,الطػػرؽ

 عف طريؽ تدمير خصومه , أو عف طريؽ التح لؼ مع غيره . أـتوسيع أراضيه , 
مػػف  (موريػػ ) إمبراطوريػػةعنػػدم  تمكنػػت  ,تجسػػيدا (كوتيميػػ )وجػػدت فكػػرة ولقػػد 

 ,واستط عت تدمير قوات مقدوني  اليون نيػة ,االستيال  عم  شم ؿ الق رة الهندية كمه 
الػذي مػف  ,كبر في شم ؿ غرب الهند, وهػو المثػ ؿ التطبيقػيالتي تركه  اإلسكندر األ 

دولػة أف تعتبػر كػؿ الػػدوؿ كػؿ  أنػه عمػ  :إلػ  نتيجػة مف دهػ  (كوتيميػ )خاللػه توصػؿ 
ل  يكوف لزامً  عميه  أف تتسم  بػ لقوة  وب لت ,كأعدا  محتمميف  جغرافي   ,المح ذية له 

 ضع ؼ خصومه  المحتمميف.إالتي تمكنه  مف غزو جيرانه  أو  ,الك فية
فقػػد وصػػؼ ب لمبشػػر الحقيقػػي لمواقعيػػة, فقػػد جمػػع كػػؿ  (,نيكػػوال ميكػػ فيمي)مػػ  أ

م ف أمػػف فيػػه أف ضػػ ىالػػذي يػػر , فكػػ ر  السي سػػية بشػػأف الواقعيػػة فػػي كت بػػه "األميػػر"أ
وبق  ه  هو الهدؼ الذي يصبو الح كـ إل  الوصػوؿ اليػه, وأف السي سػة هػي  ,الدولة

 .وليست منسجمة ,ذا ك نت هذ  المص ل  متن قضةإوخ صة  ,صراع مص ل 
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فػػػي إرسػػػ   إحػػػدى معػػػ لـ النظريػػػة  (,ميك فيميػ)كمػػػ  يرجػػػع الفضػػػؿ الكبيػػػر لػػػ
واسػػتقالؿ السي سػػة  ,ألخػػالؽوا ,المتمثػػؿ فػػي الفصػػؿ التػػ ـ بػػيف السي سػػة ,الواقعيػػة
ذا أرادت المح فظػة إالػدوؿ  أبضرورة تبنػي الػدوؿ سي سػ ت أسػو  ىحيث ير  قوأولويته 

 ,وهو م  يمخصه في مقولته الشهيرة "إف الغ ية تبرر الوسيمة ,عم  بق  ه  وكينونته 
ف الضرورة ال تعرؼ الق نوف".  وا 

وؾ ػ مؿ ح سـ في السمأف القوة ع (توم س هوبز) ى, ير (ميك فيمي)وعم  غرار 
دوف هػػوادة نحػو امػػتالؾ المزيػد مػػف القػوة, وال يتوقػػؼ  ,نسػػ ف يسػعيي, ف إل ػاإلنس نػ

 .ال عند الموتإهذا السعي 
لمختمػؼ أفكػ ر  السي سػية, يصػور مػف خاللػه  ج مع فقد ك ف مؤلفه "الوحشي" 

ب ف اإلنسػ ف هػػو ذ ػػا  ال تم ثمهػ  قػػوة إنسػػ ف, و  ,وصػؿ إلػػ  ذروة قػػوة ,الدولػة بػػوحش
إلػػ  تحقيػػؽ   تسػػع ,ألخيػػه اإلنسػػ ف, والدولػػة فػػي عالق تهػػ  مػػع محيطهػػ  الخػػ رجي

ولويػ ت سي سػته  الخ رجيػة, وعميػه فػإف الحػرب أمف  ىالذي يعد أولوية قصو  ,األمف
نه يريد مف خالؿ ذلؾ أتصب  مشروعة إذا ك نت لتحقيؽ هذا الهدؼ, وك –في نظر –

 (ٔٗ)تقنيف الحرب .
ويمكػف بدايػة أف نقػدـ  ,تقـو عم  فكرة المح ك ة إًذاو  لفمسفة الواقعية ألرسطف

وال ينبغي  ,ف الفف مح ك ة"إالفف, يقوؿ:   في نق ط بسيطة مفهـو أرسطو حوؿ معن
 . (ٕٗ)"حرفي( لمواقع أف تكوف هذ  المح ك ة )ترديد

أرسػطو  , ويعتقػدليس تسجياًل لمواقع ب لمفهـو الفوتوغرافي , لفف عند أرسطوف
ؿ الفنػي ال ترجػع إلػ  أنػه يعكػس شػ ي  خ رجػ  عنػه, بػؿ العمػؿ الفنػي أف أهمية العمػ

 ك  ف مستقؿ بذاته وتكمف قيمته الفنية فيه.
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يمكػف اسػتبع د  بػد أف يكػوف محكػـ العالقػ ت بحيػث ال والفف مف وجهة نظر  ال
أو غي به   ,التي ال يؤدي حضوره  , لمفردة التشكيمة في العمؿ الفني, فمنه  أي جز 

 أهمية ضمف البنية الكمية لمعمؿ الفني. اال تكوف جز ا ذ ,ف رؽ ممموسإل  إحداث 
وتقـو الفمسفة الواقعية ألرسطو عم  فكػرة المح كػ ة لمواقػع لموصػوؿ إلػ  رسػـ 
حقيقػة, ومػف أهػـ مػػ  يميػز تمػؾ الفتػػرة هػو اتج ههػ  إلػ  الطبيعػػة نفسػه  والبعػد عػػف 

حقيقي له نسػب وقواعػد معروفػة تفؽ في تمؾ الفترة أف الرسـ الاالرسـو المطبوعة, و 
 .ال يختمؼ عميه  المعمموف وال التالميذ ,مسبق ً 

كم  تبدو في الواقػع  ,وليس النقؿ عند أرسطو مح ك ة لممظهر الحسي ل,شي  
أف تكوف المح ك ة في الفػف تصػويرا  -يجبوم  -بؿ الواقع  ,كأنه تصوير فوتوغرافي

التػػي تحكػػـ  ,مػػف القػػوانيف  مشػػتق  وذجػػوعمػػ  هػػذا يقػػدـ لنػػ  نم  ,لحقيقتهػػ  الداخميػػة
 .الطبيعة فهو يقمد الطبيعة ثـ يتس م 

حيث قػدـ بهػذا خطػوة جبػ رة نحػو إيضػ ح  قوالمح ك ة عند أرسطو هي االنتف  
الػذي ال نطمػب منػه أف يكػوف ترديػدا حرفيػ  أو أف يكػوف مجػرد  ,طبيعة الفػف الجميػؿ

مر ػي كمػ  ذكرنػ  مػف قبػؿ, بػؿ نسخة والمح كػ ة عنػد أرسػطو ليسػت مح كػ ة لمواقػع ال
مػػف األدا  العقمػػي  ؿ عػػ ىبهػػ  إلػػ  مسػػتو   يعيػػد صػػي غة هػػذا الواقػػع بمفهػػـو يرقػػ

 والفني.
وتشػػكؿ المػػدارس الواقعيػػة الغربيػػة فػػي الواقعيػػة الن قػػدة )المذهبيػػة(, والواقعيػػة 

 الطبيعية, والواقعية االشتراكية.
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   (ٖٗ) خصائص انىاقعيت انىاقذة )األوربيت(:أما عه 

بػ  و ودوؿ أور  ,التي انتشػرت فػي فرنسػ  األصيمة,يقصد به  المدرسة الواقعية و 
 ,مػػع التركيػػز عمػػ  االختالفػػ ت المحميػػة والفرديػػة عنػػد معظػػـ الُكتػػ ب بشػػكمه  العػػ ـ,

 ,التػي تتمتػع بػنه  أدبػػي ,وهػي الواقعيػة األـ ,وتعػدد األطيػ ؼ ضػمف االتجػ   الواحػد
أكثػػر مػػف نصػػؼ قػػرف, وال تػػزاؿ آث رهػػ   بيػػةو شػػممت األدب األور  ذي معػػ لـ خ صػػة,

 (ٗٗ)مستمرة في القرف العشريف
 سػػيرورة لمجمػػؿ محصػػمة النقديػػة الواقعيػػة يمكننػػ  القػػوؿ بأنػػه قػػد كػػ ف "انبثػػ ؽ

 فيمػ  العػ لمي, األدب تجربػة في أرسيت قد إنه القوؿ ويمكف. الع لمي الس بقة األدب
لمواقعيػػة  الجم ليػػة - يػػةالفكر  المبػػ دئ عشػػر, والثػػ مف عشػػر الخػػ مس بػػيف القػػرنيف

 (٘ٗ).فني كمنه  وأسسه  النقدية
 والذاتيػػػة الجػػػ م  الخيػػػ ؿ مػػػف الروايػػػة تحػػػررت بمػػػزاؾ بفضػػػؿ " أنػػػه والمالحػػػظ

 أف يعتقػد إذ لػه, وتوثيػؽ عصػر  عمػ  شػه دة هػي رسػ لته وك ف يتصور أف المفرطة
 ـيػػدع وهػػذا. لػػه سػػكرتير مجػػرد إال فمػػيس هػػو المػػؤرخ, وأمػػ  هػػو الفرنسػػي المجتمػػع

 عػف لنػ  تػوفرت التػي الوثػ  ؽ مػف قدر تتضمف أعظـ بمزاؾ أعم ؿ أف مف ت ف مقولة
 الطػػب فػػي دكتػػور يكػػوف أف لنفسػػه مػػف أراد  مػػ  عميػػه ويصػػدؽ البشػػرية, الطبيعػػة

 (ٙٗ)االجتم عي
 خصائصها ميكه أن جنمهها مبا يهي:و

مػػػف خػػػالؿ االرتبػػػ ط , الػػػذي كػػػ ف االنطػػػالؽ مػػػف الواقػػػع االجتمػػػ عي والطبيعػػػي
ويسػتمد منػه  ,ف لك تػب الػواقعي ينػزؿ إلػ  الواقػع نس ف وصراعه مػع هػذا الواقػع,ب إل 

ذلػػػؾ مػػػف المث ليػػػ ت  ىموضػػػوع ته وحوادثػػػه وأشخ صػػػه, ويصػػػرؼ النظػػػر عمػػػ  سػػػو 
التي يعيشه  اإلنس ف ويع ينهػ .. اإلنسػ ف  ,والخي لي ت, فم  يعنيه هو األمور الواقعة

معيشػػة, والػػذي هػػو المحػػور الػػذي يضػػطرب فػػي سػػبؿ الحيػػ ة وال ,المشػػخص الحػػي
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الػذي كػ ف محػور الكالسػيكية,  ,ل  المجرد نس ف المثاألس س في الواقعية, وليس اإل 
 الذي ك ف محور الروم نسية. ,وال اإلنس ف المنعزؿ اله رب مف المجتمع

يضػـ  ,إال أف الفرد في المدرسة الواقعية قد يكوف نموذجً , لكنػه نمػوذج نػوعي
  شػ كمته, والمجتمػع الغربػي يتػألؼ مػف نمػ ذج كثيػرة, منهػ  كؿ األفراد الذيف هػـ عمػ

ورجػػػؿ  ,والمرابػػػي ,والتػػػ جر ,والبورجػػػوازي ,ل  والع مػػػؿ والفػػػالح اإلقطػػػ عي والرأسػػػم
وقد حرص الروا يػوف والمسػرحيوف الواقعيػوف عمػ  رسػـ هػذ  النمػ ذج مػف  ,السمطة
 الواقع.

 ,واألحػػالـ ,سػػ طيرواأل ,وقػػد ابتعػػدت الواقعيػػة عػػف التع مػػؿ مػػع عػػ لـ األشػػب ح
نسػ ف بمحمػه ودمػه وح ج تػه ومط محػه وأفراحػه واألوه ـ, ف لػذي يعنيهػ  فقػط هػو اإل 

ومػػ  يحػػيط بػػه مػػف  ,ومػػ  حولػػه مػػف النػػ س ,نسػػ ف المػػرتبط بػػ ألرضاإل .. وأتراحػػه
عمػػ  أالطبقػػ ت إلػػ    ومػػف أدنػػ الظػػروؼ, وهػػي تنطمػػؽ مػػف جميػػع طبقػػ ت المجتمػػع,

 يبتغي رض ه  وعط  ه . ,ال ألجؿ ف ة معينة األديبمه  كمه  يكتب فالطبق ت, 
واآلداب  ,التطػػػور الػػػذي نجػػػـ عػػػف الدراسػػػ ت, وقػػػد أسػػػهـ فػػػي هػػػذا االنقػػػالب

وقيمػة الفػرد ودور  فػي  ,والمسػ واة ,والعدالة ,وم  حممه مف مب دئ الحرية ,والثورات
 المجتمع.

وصػؼ الدقيقة والث نوية مم  يتعمؽ ب العن ية ب لتفصيالتومف خص  صه  أيض  
المالمػػ  واألصػػوات واأللبسػػة واأللػػواف والحركػػ ت واألشػػي   إمع نػػً  فػػي تصػػوير الواقػػع 

 (ٚٗ)وكأنه ح ضر.
كػػػػ ألخالؽ الف سػػػػدة وكػػػػذلؾ التركيػػػػز عمػػػػ  الجوانػػػػب السػػػػمبية فػػػػي المجمتػػػػع 

ُدعيػت الواقعيػة ب لمتشػ  مة, رغػـ أف هػذا التشػ ـؤ   واالستغالؿ والظمـ واإلجػراـ, حتػ
 رصد والمع لجة, ال عف الرغبة في التش ـؤ لذاته.ن ش  عف الرغبة في ال
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وفػػؽ واقػػع الشخصػػية  ,التػػي تعنػػي العػػرض والتحميػػؿومنهػػ  حي ديػػة المؤلػػؼ, 
بشكؿ موضوعي ال وفػؽ معتقػدات الك تػب ومواقفػه الخ صػة, ف لك تػب الػواقعي مجػرد 

يدلي بشه دته حسب منطؽ الحوادث, لكف هذا ال يعني أف الك تب غيػر مبػ ؿ  ,ش هد
يجري حوله, بؿ يعني أنػه ال يريػد أف يفػرض آرا   وميولػه عمػ  القػ رئ. واألدب  بم 

 الواقعي ليس ع بثً  بؿ له غ ية نبيمه إذا تجرد منه  سقط في الفراغ والعبث والخداع.
وبراعة الك تب الػواقعي تتجمػي مػف خػالؿ أنػه يػؤثر فػي القػ رئ ويقػود  إلػ  أف 

يستثير عفويً  موقفػً  مػف القػ رئ نفسػيً   ,ؤثريتخذ موقف  أو رد فعؿ معيف, ف لقصة م
فيػرفض مػف تمقػ   ذاتػه, ويثيػر  قأو سموكيً , فهو يضع الق رئ مثاًل في موقؼ رفض

فُيقبػػؿ عميػػه, ويُولػػد لديػػه نوعػػً  مػػف التعػػ طؼ مػػع النمػػوذج  قإعج بػػه بػػأمر إيجػػ بي
 .هفإذا به يحبه ويقدر فيه فض  مه أو يكرهه ويمقت مخ زي قاإلنس ني

شػع ر القػ رئ  ,وتقويػة الشخصػية ,وشحذ اإلرادة  كذلؾ تحريض الفكر, ومنه وا 
ومش رؾ لمك تب في البحػث عػف األسػب ب  ,بأنه مسؤوؿ عف مصير  ومصير مجتمعه

يج د الحموؿ.  والدوافع وا 
الػػذي يتجمػػ  فػػي البحػػث عػػف العمػػؿ واألسػػب ب والػػدوافع ومنهػػ  أيضػػ  التحميػػؿ, 

واألديب الواقعي ال يعرض الظ هرة أو المشػكمة  والنت   , فكؿ ظ هرة اجتم عية سبب,
ليصػػؿ ب لقػػ رئ إلػػ  القػػوانيف  قليػػهإويوجػػه النظػػر  ,مجػػردة, بػػؿ يبحػػث عػػف سػػببه 

 ,وقدرتػػه عمػػ  التحميػػؿ ,واستبصػػ ر  ,المحركػػة لممجتمػػع, وبهػػذا يػػزداد وعػػي القػػ رئ
عمػػ   ويصػػب  مػػؤهاًل لػػوعي الواقػػع وتفسػػير  وقػػ دراً  ,واالسػػتقرا  ,والمالحظػػة ,والتأمػػؿ
 تغيير .

اسػػتطعن  مػػف خاللػػه أف  ,كػػ ف هػػذا عرضػػً  مكثفػػً  ألهػػـ خصػػ  ص الواقعيػػة األـ
التي تنضػوي  ,حت  نستطيع تقييـ األعم ؿ األدبية قنعمؽ فهمن  لهذا المذهب األدبي

 (ٛٗ)ل  يمكنن  أف نكوف رؤية نقدية موضوعية حوله. تحت مظمته, وب لت
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ذا يممنػػ  صػػوب الواقعيػػة الطبيعيػػة, نشػػأت فػػي وخص  صػػه  فػػنمحظ أنهػػ   (ٜٗ)وا 
يميػؿ زوال(, ولػـ تحػدد مالمحهػ  إال فػي القػرف إنه ية القرف الت سع عشػر عمػ  يػد )

وقػػد تػػأثرت  يضػػً  ب لمػػذهب الطبيعػػي,أ  العشػػريف, وهػػي فػػرع لمواقعيػػة األـ, وتسػػم
ودعػت إلػ  تطبيقهػ  فػي مجػ ؿ العمػؿ األدبػي,  ,الواقعية الطبيعية ب لنظريػ ت العمميػة

فحي تػػه  تسػػير  غرا ػػز , وكػػؿ شػػي  فيػػه يمكػػف تحميمػػه, , ف فػػي نظرهػػ  كػػ  فنسػػواإل 
 ترجع إل  إفرازات غدديه. ,الشعورية والفكرية والجسمية

 إمجال خصائص انىاقعيت انطبيعيت انغزبيت بانىقاط انخانيت: ىاوميكى
تصػػػور العػػػ لـ مػػػف الوجهػػػة العقالنيػػػة الم ديػػػة فقػػػط, واالبتعػػػ د التػػػ ـ عػػػف  ػػػػٔ

والفمسػفة الم ديػة والوضػعية, ولػـ تكتػؼ  ,واإلخالص الك مؿ لمعمػـ الطبيعػيالمث لية, 
وتسػػخر منهػػ , ف لػػديف عنػػدهـ  ,الواقعيػػة الطبيعيػػة بػػذلؾ, بػػؿ أخػػذت تهػػ جـ األديػػ ف

فرويدية فػػي التحميػػؿ النفسػػي سػػيجمونمعػػوؽ لمتقػػدـ, وقػػد أضػػ ؼ )زوال( إلػػ  هػػذا ال
رؾ العميػؽ لمسػموؾ, كمػ  أضػ ؼ , وكوف الجنس المحػا(إليكتر )وعقدة  (أوديب)كعقدة 

الػذي  ,تأثير البي ة في تكويف السموؾ والطب ع, فبدت رواي ته رديفػة لمعمػؿ التجريبػي
 تطور عم  يد )دارويف(, )وكمود برن ر(, )وفرويد( وغيرهـ.

واضػ  إلػ  ج نػب , الواقعية الطبيعيػة عػف الحيػ د, فػ لموقؼ صػري  ابتع د ػ ٕ
 والظمـ واالنهي ر األخالقي. ,ومح ربة الفس د ,طيةوالديموقرا ,التقدـ البورجوازي

المب لغػػة فػػي التعبيػػر عػػف الواقػػع الطبيعػػي إلػػ  درجػػة االهتمػػ ـ بػػ ألمور  ػػػ ٖ
 ,أف ذلػػؾ مػػف تصػػوير الواقػػع الحقيقػػي ىالقبيحػػة والوضػػيعة, واأللفػػ ظ البذي ػػة بػػدعو 

 تصويرًا عمميً  أمينً , فال مبرر لممواربة والتنميؽ.
 ر العمػـ والحػب وسػي دة الحريػة والعػدؿ والمسػ واة, وال تنفػي التفػ ؤؿ ب نتصػ ػٗ

الػػػذي ُوجػػػد فيػػػه ُكتػػػ ب مسػػػرحيوف  ,هػػػذا االتجػػػ   بعػػػض االسػػػتثن  ات, ففػػػي الوقػػػت
ُكتػ ب متشػ  موف مثػؿ الك تػب  في المق بػؿ متف  موف مثؿ )سكريب( و )س درو(, ك ف
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وقػػد ظهػػرت  ,(الب ريسػػية)و (فػػي مسػػرحيتيه )الغربػػ ف المسػػرحي الطبيعي)هنػػري بيػػؾ(
 ,ومػ  سػمي ب لمسػرح الحػر ,المتشػ  ـ الكوميػدي  الطبيعيػة يل في هػذا االتجػ   الالمبػ
واسػػتخداـ المغػػة المكشػػوفة البذي ػػة والع ميػػة حتػػ  أصػػب   ,الػػذي بػػ لغ فػػي التشػػ ـؤ

 نسحب أم ـ المسرح الواقعي المتف  ؿ.ا, وسرع ف م   ممجوج
الوحػدة الكميػة المتم سػكة, أي  تنظر الواقعية الطبيعية إلػ  المجتمػع فػي إطػ ر

 (ٓ٘)وفس دًا. صالح ك لجسد الواحد, يتض مف أعض ؤ  جميع  في مسؤوليتهـ 
ردًا عمػػػ  الروم نسػػػية, والواقعيػػػة  قنشػػػأتأمػػػ  عػػػف الواقعيػػػة االشػػػتراكية, فقػػػد 

النقديػػة المتشػػ  مة, والواقعيػػة الطبيعيػػة السػػطحية, وانتشػػرت مػػع اتسػػ ع الدراسػػ ت 
تشػمؿ كػؿ فػروع المعرفػة  ,نت االشتراكية نظرة فمسفية واجتم عيػةاالشتراكية, ولم  ك 

 .تن سبه  ,ووجهته وجهة خ صة ,فقد اهتمت ب ألدب الواقعي ,والحي ة
وحػػ فز إلػػ  التغييػػر نحػػو التقػػُدـ, ومػػف هنػػ   ,ووجػػدت فيػػه خيػػر مصػػور لمواقػػع
لهػػػ  منهجهػػػ   ,وأصػػػبحت مدرسػػػة ع لميػػػة ,نشػػػأت الواقعيػػػة االشػػػتراكية فػػػي األدب

 ق  دي, وقد تبمورت مع لمه  في الثالثين ت مف القرف العشريف.الع
 وميكه إمجال خصائص انىاقعيت االشرتاكيت انغزبيت بانىقاط انخانيت:

 ,والتحميػػػؿ الم ركسػػػي لمصػػػراع الطبقػػػي ,ينطمػػػؽ الفهػػػـ العميػػػؽ لممجتمػػػع – ٔ
 الػػذي يقػػـو عمػػ  التػػأثير ,والوصػػوؿ إلػػ  كنػػه التن قضػػ ت الجدليػػة فػػي هػػذا الصػػراع

 والتأثر والن ت .
التي تتجه  ,الواقعية االشتراكية متف  مة, تومف ب نتص ر اإلرادة الجم هيرية- ٕ

 وتتمكف مف إع دة بن   المجتمع الجديد. ,دومً  في طريؽ الحؽ والخير
تنطمؽ الواقعية االشتراكية مف الواقع الم دي مف خػالؿ فهػـ عميػؽ لبنيػة  – ٖ

 التي ستفضي إل  التغيير. ,والصرع تالمجتمع والعوامؿ الفع لة فيه 
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بػػػؿ ال بػػػد مػػػف شػػػفعه ب لتحميػػػؿ واسػػػتخالص  ,عػػػدـ االكتفػػػ   ب لتصػػػوير – ٗ
عػػال   ,العوامػػؿ الفع لػػة فػػي صػػي غة المسػػتقبؿ التقػػدمي, وهنػػ  تبػػرز رسػػ لة الك تػػب وا 

لصػػػنع  قونضػػػ له  العنيػػػد ضػػػمف اإلطػػػ ر الجمػػػ عي الطبقػػػي ,شػػػأف اإلرادة اإلنسػػػ نية
 ؽ الت ريخي.المصير وفؽ المنط

األديػػػب طميعػػػة مجتمعػػػه بمػػػ  أوتػػػي مػػػف وعػػػي ومػػػؤهالت فكريػػػة وفنيػػػة  – ٘
وهػي  ,تمكنه مف التأثير في األفك ر والقن ع ت, وله رس لة جوهرية إيج بيػة ,وقي دية

 االتج   مع المجتمع لبن   مستقبؿ أفضؿ.
 ,ك لمقػػػػػدرة المغويػػػػػة ,ال تهمػػػػػؿ الواقعيػػػػػة االشػػػػػتراكية المقومػػػػػ ت الفنيػػػػػة – ٙ

وحػػرارة الع طفػػة, وهػػي تتجػػه إلػػ   ,والنفسػػي ,وبراعػػة التصػػوير الطبيعػػي ,األسػػموبيةو 
 ,ولػػذلؾ تختػػ ر المغػػة السػػهمة المتداولػػة, وال تقػػيـ وزنػػً  ألدب ,الجمػػ هير فػػي خط بهػػ 

 (ٔ٘)متك مالف.ف لمضموف والشكؿ , يؤدي األهداؼ دوف حس مرهؼ وأدا  فني
بػػراز مػػ  يسػػم ىي الواقعيػػة االشػػتراكية أهميػػة كبػػر ولِ تُػػ – ٚ )النمػػوذج   لرسػػـ وا 

والػػػوعي  ,والتصػػػميـ اإلرادي ,مػػػع الجمػػػ هير يل البطػػػولي( فػػػي إطػػػ ر الػػػتالحـ النضػػػ
 والتضحية.
الواقعيػػة االشػػتراكية أف عمػػ  العمػػؿ األدبػػي أف يهػػتـ بتصػػوير الصػػراع  ىوتػػر 

 , الطبقي بيف طبقة العم ؿ والفالحيف وطبقة الرأسم لية والبرجوازييف, وانتص ر األول
 .التي هي مصدر الشرور في الحي ة ,بداع عم  الث نيةالتي تحمؿ الخير واإل

ومػف الواضػػ  أف الواقعيػة االشػػتراكية تػرفض أي تصػػورات غيبيػة, وخ صػػة مػػ  
يتعمػؽ منهػػ  ب لعق  ػػد السػػم وية, وهػػي تسػػتغؿ الفنػػوف األدبيػػة لنشػػر الم ركسػػية, كمػػ  

سػػالـ راـ الػػدخوؿ فػػي اإل كػػ ف مػػف أعالمهػػ  )روجيػػه جػػ رودي(, وهػػو مفكػػر فرنسػػي
ف ك ف ال يزاؿ يتأرج  بيف م ضيه وح ضر . وسمي نفسه )رج   ج رودي(  وا 
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وقد ازدهرت الواقعية االشتراكية في روسي  خػالؿ القػرف الت سػع عشػر ومهػدت 
ـ, وانتقمػػػت إلػػػ  البمػػػداف ٜٚٔٔلمثػػػورة, وازدادت قػػػوة وانتشػػػ ر بعػػػد انتصػػػ ر ثػػػورة 

  ( المتػوفب لنسػكيعشريف, وك ف مف أوا ؿ منظريهػ  )االشتراكية األخرى في القرف ال
 وهو مؤسس عمـ الجم ؿ الواقعي, ومف االشتراكييف الخي لييف. ,ـٛٗٛٔع ـ 

الػػػذي ُنفػػػي إلػػػ   ,ـٜٛٛٔعػػػ ـ   المتػػػوف تشرنشػػػفكي(يضػػػً  )أومػػػف أعالمهػػػ  
والنضػ ؿ فػي وجػه  ,بسػبب أفكػ ر , وهػو أحػد الػداعييف إلػ  ثػورة الفالحػيف (سيبيري )

التقميدية, والدف ع عف الطبق ت المسحوقة, وله رس لة في )عمـ الجم ؿ( ُتعُد  السمطة
أس سػػً  لعمػػـ الجمػػ ؿ الػػواقعي, انتقػػد فيهػػ  نظريػػة الفػػف لمفػػف, واعتبػػر الحيػػ ة الواقعيػػة 

 ومعي رًا لمصدؽ واإلخالص والعمؽ. ,نفسه  مقي سً  لمجم ؿ
 :احلذيث انعزبي األدب يف انىاقعيت

 الواقعػة المػدة فػ  العربػي, الشػعر عمػ  الروم نسػية لنزعػة,كم  أسػمفن  ا غمبت
انحسػ ر  عمػ  عممػت جديػدة, عوامػؿ الحيػ ة فػ  جػدت ثػـ العػ لميتيف,  الحػربيف بيف

مدرسػة "بػػ أيضػ  مػ  نسػميه  المدرسة وهذ . الواقعية النزعة وبروز تي ر الروم نسية,
 الحػرب أعقػ ب فػي المدرسػة هػذ  ظهػرت ,"المنطمؽ مدرسة الشعر" أو ,"الشعر الحر

 .ـٜ٘ٗٔ سنة بعد أي  الث نية, الع لمية
العشػريف, إال  القػرف فػمػ ؼػمنتصػ العربػي أدبنػ  فػي وك ف أوؿ ظهور لمواقعية

 بنظرتهػػ  الغربيػػة, الواقعيػػة نهػػ  ينتهجػػوا لػػـ أف المالحػػظ فػػي أدبػػ   الواقعيػػة العربػػي
 خ صػػػ , مسػػػمًك  ألنفسػػػهـ سػػػمكوا بػػػؿ وعػػػدـ قبولهػػػ  لمحيػػػ ة, الع بسػػػة, المتشػػػ  مة,

 والّسي سػػيةق االجتم عيػػة, بعالتهػػ  العربيػػة, نفسػػه  المجتمعػػ ت واقػػع مػػف مسػػتوًح 
ومػ  ك نػت  والحرمػ ف, البػؤس مظػ هر ويجسػدوف المجتمع, فمضوا, يفضحوف مث لب

 (ٕ٘).اإلصالح ذلؾ  كمه إال ورا  مف غ يتهـ
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   واجػ الػذيف العػرب, الشػعرا  بعػض أيػدي عمػ  الجديد, الشعر بواكير وج  ت
 ن حيػػػة مػػػف وضػػػعوا فيػػػه لمسػػػ تهـ العربيػػػةق إذ قػػػدموا شػػػعرا مميػػػزا, يختمػػػؼ بشػػػعر,

 حقيقيػػة مع نػػ ة عػػف تعبيػػر أف الشػػعر يعتبػػروف المدرسػػة هػػذ  المضػػموف,  فشػػعرا 
 الحيػ ة, موضػوع ت نفسػه  هػي الشػعر به, وج  ت موضوع ت وثيؽ وارتب ط لمواقع,

 والفسػػػػ د, الزيػػػػؼ, مح ربػػػػة واجتم عيػػػػة, تتجمػػػػ  فػػػػي إنسػػػػ نية وظيفػػػػة وأف لمشػػػػعر
 إلػ  واالجتمػ عي, والػدعوة السي سػي الحػراؾ حرك ت المجتمع, ومؤازرة ف  والتخمؼ,

 والسالـ. العدالة تسوده  أفضؿ, حي ة
 القصػػيدة, شػػكؿ المدرسػػة هػػذ  الشػػكؿ, واألدا  فقػػد غّيػػر شػػعرا  ن حيػػة ومػػف

 شػعوري , بنػ  , دةالقصي التعبير فيه ق فأصبحت ووس  ؿ وموسيق ه , بن  ه  وطريقة
 القصيدة. بنه ية يكتمؿ حت  والتطورق النمو في يأخذ ثـ معينة, لحظة مف يبدأ

 البيت, محؿ السطرالشعري مق طع,  كم  حؿ إل  القصيدة واعتّدوا بنظ ـ تقسيـ
 نظػػ ـ بغيػػر القػػوافي الشػػعورية, كمػػ  تنوعػػت الدفقػػة ويقصػػر, حسػػب والسػػطر يطػػوؿ,

األلفػػ ظ, وجػػ  ت  جػػرس وعمػػ  الداخميػػة, الموسػػيق  عمػػ  لتوزيعهػػ , واعتمػػدت ث بػػت
 .تعبيرية ط ق ت إكس به  مع الحي ة, لغة مف قريبة ألف ظهـ
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 الصػبور, عبػد صػالح وادي النيػؿ, مصػر, والسػوداف مػف شػعرا هـ أشهر ومف
 وسػمم  طوقػ ف, فػدوى: فمسػطيف المعطي حج زي, محمد الفيتوري, ومف عبد وأحمد

 سعيد. أحمد وعمي الخ ؿ, ويوسؼ ح وي, خميؿ: لبن ف مف الخضرا , كم  ك ف منهـ
  (ٖ٘) فمف شعر محمد الفيتوري:

 لػػػػػػػػػػػػػػـ يتركػػػػػػػػػػػػػػوا لػػػػػػػػػػػػػػَؾ مػػػػػػػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػػػػػػػوؿ
 
 

 والشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعر صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتؾ
 

 حػػػػػػػػػػػػػيف يغػػػػػػػػػػػػػدو الصػػػػػػػػػػػػػمت م  ػػػػػػػػػػػػػدة..
 

 وتنسػػػػػػػػػػػػكب المج عػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػي العقػػػػػػػػػػػػوؿْ 
 

 لػػـ يعرفػػوَؾ, وأنػػت توغػػؿ ع ريػػ  فػػي الكػػوف..
 

 إال مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بنفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذبوؿْ 
 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يبصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروا عينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ..
 

 زمنػػػػػػػػة الخمػػػػػػػػوؿتقمبػػػػػػػػ ف تػػػػػػػػراب أكيػػػػػػػػؼ 
 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكنوا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفتيؾ..
 

 سػػػػػ عة تطبقػػػػػ ف عمػػػػػ  ارتج فػػػػػ ت الػػػػػذهوؿْ 
 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهدوَؾ..
 

 وأنػػػػػػػػػػػػت تولػػػػػػػػػػػػد مثػػػػػػػػػػػػؿ عشػػػػػػػػػػػػب األرض
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي وجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الفصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿْ 
 

  آخػػػػػػػػػػػر شػػػػػػػػػػػي ٍ  كيػػػػػػػػػػػ فِ  فػػػػػػػػػػػي تمتػػػػػػػػػػػزج
 

 لػػػػػػػػػػػػػػـ يتركػػػػػػػػػػػػػػوا لػػػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػػػػػػػوؿ
 

 لػػػػػػػػػػػػػػـ يتركػػػػػػػػػػػػػػوا لػػػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػػػػػػػوؿ
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 ويقوؿ أيض :
  ودمػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ دمػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ.. أجػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ فقيػػػػػػػػػػػػػػػػػرٌ 

 

 الغيػػػػػػػػػػػػػػـو بمػػػػػػػػػػػػػػوف.. الشػػػػػػػػػػػػػػت   بمػػػػػػػػػػػػػػوف
 

 الوجػػػػػػػػػػػػػػػو  منػػػػػػػػػػػػػػػه فتسػػػػػػػػػػػػػػػخر يسػػػػػػػػػػػػػػػيرق
 

 الهمػػػػػػػػػػػػػػػـو وجػػػػػػػػػػػػػػػو  حتػػػػػػػػػػػػػػػي وتسػػػػػػػػػػػػػػػخر
 

 جمػػػػػػػػػػػػػػػػػود آالمػػػػػػػػػػػػػػػػػه فػػػػػػػػػػػػػػػػػي فيحمػػػػػػػػػػػػػػػػػؿُ 
 

 وجػػػػػػػػػػػػػػػػػـو فػػػػػػػػػػػػػػػػػي أحزاَنػػػػػػػػػػػػػػػػػه ويحػػػػػػػػػػػػػػػػػزف
 

 (ٗ٘): ومف أشع ر أحمد عبد المعطي حج زي 
 يػػػػػػػػػػػػػ  أصػػػػػػػػػػػػػدق  ي أقبمػػػػػػػػػػػػػوا..إني حػػػػػػػػػػػػػزيف!

 
 

 تحسسػػػػػػوا جرحػػػػػػي وأنصػػػػػػتوا لسػػػػػػي ؿ الػػػػػػدم  
 

 يػػػ بكػػػ  صػػػوت دمػػػ  ي فػػػي الرمػػػ ؿ مثػػػؿ خ فػػػت ال

 

 يػػػػػػػػػػ  أصػػػػػػػػػػدق  ي أقبمػػػػػػػػػػوا.. صػػػػػػػػػػبوا العػػػػػػػػػػزا 
 

 صػػػػػػػػػػوت حبيبػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػ لـ مػػػػػػػػػػف الصػػػػػػػػػػف   
 

 صػػػػوت حبيبػػػػي جنػػػػة خضػػػػرا  عصػػػػفور يغنػػػػي
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدق  ي أقبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا
 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بي لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ قمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ادخولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه
 

 تزاحمػػػػػػوا مػػػػػػف حولػػػػػػه فػػػػػػ لبرد يأكػػػػػػؿ الوجػػػػػػو 
 

 غنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إني..حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزيف 
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 تاااماخل
التػػي وضػػع أصػػوله   ,لن حيػػة النظريػػة المػػذاهبنقصػػد ب لمػػذاهب األدبيػػة مػػف ا

 ,وقواعػد ,فوضعوا لمتعبير عف هذ  الح الت النفسية أصوال قوالنق د ,الشعرا  والكتّ ب
لكػي يتحػرروا  قأو ثػ روا عمػ  هػذ  القواعػد واألصػوؿ ,يتكوف مف مجموعهػ  المػذهب

مذاهب األدبيػة, وبذلؾ خمقوا مذهبً  جديدًا, وهذ  هي أهـ التطورات المرحمية لم قمنه 
التػي اسػتند إليهػ  النقػ د فػي دراسػة تحميميػة نقديػة  ,وهذ  كذلؾ أهـ المدارس األدبية

 له .

ال يسته ف به  مف  ,ونقمته نقمة ,والمدارس األدبية قدمت خدم ت جميمة ل,دب
 .ىك ف آخر م  يث ر في األدب لمرحمة أخر  ,مرحمة

 وقذ خزجىا بعذة وخائج مىها: 
انعك سػػػ  لمرغبػػػة فػػػي التجديػػػد, إال أنهػػػ  ك نػػػت ممتصػػػقة  كػػػوف الكالسػػػيكية -

ف ك ف ذلؾ حف ظ  عم  أص لة األدب مف وجهة نظرهـ.  ب لم ضي, وا 
 ة والشعور.ػويتوج مك نه الع طف ,د العقؿػي يجحػب الروم نسػأف المذه -
 ة, فهػػي تػػري أف الحيػػ ة ػع والحيػػػتمثػػؿ الواقعيػػة الج نػػب الػػواقعي مػػف المجتمػػ -

 أف اإلنس ف ال يستطيع أف يعيش إال إذا ك ف م كرًا ومخ دعً .كمه  شر ووب ؿ و 
أفرزتهػػػ  ظػػػروؼ ت ريخيػػػة واجتم عيػػػة مع رضػػػة قػػػد إف الواقعيػػػة االشػػػتراكية  -

 لمروم نسية والمث لية الطبيعية.
رسػػة الػػديواف موضػػوع ت جديػػدة, كمػػ  نجػػد طغيػػ ف الفكػػر عمػػ  اسػػتخداـ مد -
 وسيمة ال غ ية .لديهـ التصوير و  الع طفة,
إلػ  الرمػز  الػو  بولو نجد تعدد فػي موضػوع تهـ, كمػ  نجػدهـ مػ أمدرسة  في -

 مع طغي ف الع طفة واالهتم ـ ب لتصوير.
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 كما وقرتح عذة حىصياث وهي:  
 بداعهـ.إإلق   الضو  عم  المدارس األدبية, والتأمؿ في  -
  وتوظيفه  بأسموب أدبي. ,وطرح قص  دهـ ,عقد المنتدي ت الشعرية -
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  بذث:هىامش ان
                                           

مح ضػػرات فػػي الشػػعر المصػػري بعػػد شػػوقي, د.محمػػد منػػدور, مطبوعػػ ت معهػػد  (ٔ)
 ٕ, صٜ٘٘ٔالدراس ت العربية الع لية مصر,)د.ط( 

جػه وقضػ ي  , د. محمػد صػ ل  الشػنطي, في النقد األدبي الحػديث مدارسػه ومن ه (ٕ)
 ٗ٘هػ, ص ٕ٘ٗٔ, ٕدار األندلس لمنشر والتوزيع ح  ؿ , ط

الروم نتيكية والواقعية في األدب )األصػوؿ االيدولوجيػة(, د. حممػي مػرزوؽ, دار  (ٖ)
 ٘ٔ, صٖٜٛٔ,  )د.ط( النهضة العربية لمطب عة والنشر  بيروت,

, )د.ط(تميمػػػة, دار الثق فػػػة القػػػ هرة,  مقدمػػػة فػػػي نظريػػػة األدب, د. عبػػػد المػػػنعـ (ٗ)
 ٔٙٔـ, صٖٜٚٔ

 ٔفي النقد األدبي, د. محمد مندور, دار نهضة مصر لمنشر والتوزيع الق هرة, ط (٘)
 ٖٗ,صٜٛٛٔ,

, ٘األدب وفنونه, د. محمد مندور, دار نهضة مصر لمنشػر والتوزيػع القػ هرة, ط (ٙ)
 ٖ٘ـ, صٕٙٓٓ

, ٕٜ٘ٔ,)د.ط( أليؼ والترجمػػػة  والنشػػػر,النقػػػد األدبػػػي, أحمػػػد أمػػػيف, لجنػػػة التػػػ (ٚ)
 ٜٕٔص

 ٗٗفي النقد األدبي الحديث مدارسه ومن هجه وقض ي  , ص  (ٛ)

عمـ )الديموغرافي ( تعني عمـ السك ف: هو العمـ الذي توزيع السك ف فػي األرض,  (ٜ)
 وهو فرع مف عمـ االجتم ع والجغرافي .

)د.ت(,  )د.ط( د راشػػد, )د.ؾ(المدرسػػة العمميػػة, فريػػدريؾ تػػ يمور, ترجمػػة: أحمػػ (ٓٔ)
 .ٜٔص

 .ٚٗص , وقض ي   ومن هجه مدارسه الحديث األدبي النقد في (ٔٔ)

 ٛٗص , المرجع الس بؽ (ٕٔ)
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الخالصػػػػػة فػػػػػي مػػػػػذاهب األدب الغربػػػػػي, د. عمػػػػػي جػػػػػواد الطػػػػػ هر, دار الرا ػػػػػد  (ٖٔ)

 .ٜـ, صٜٗٛٔ, ٕالعربي,ط
 .٘ص شوقي, بعد مح ضرات في الشعر المصري (ٗٔ)

 .ٕٗي مذاهب األدب الغربي, ص الخالصة ف (٘ٔ)

 .ٓٛص  ,وقض ي   ومن هجه في النقد األدبي الحديث مدارسه (ٙٔ)

 فم  بعده . ٕٗالخالصة في مذاهب األدب الغربي, ص  (ٚٔ)

 . ٓٛص , وقض ي   ومن هجه مدارسه الحديث األدبي النقد في (ٛٔ)

 . ٘ٙٔمقدمة في نظرية األدب, ص  (ٜٔ)

د. نبيػؿ راغػب, الهي ػة المصػرية  سػيكية إلػ  البعثيػة,المذاهب األدبيػة مػف الكال (ٕٓ)
 ٔٔـ,صٜٚٚٔ, )د.ط( الع مة لمكت ب,

 ٘ٙٔمقدمة في نظرية األدب, ص  (ٕٔ)

المذاهب األدبية الكبرى في فرنسػ , فميػب فػ ف تيغػيـ, ترجمػة: فريػد أنطونيػوس,  (ٕٕ)
 . ٓ٘, صٖٜٛٔ ٖط  –ب ريس  –منشورات عيودات , بيروت 

والنقػػػد, عبػػػ س العقػػػ د, إبػػػراهيـ عبػػػدالق در المػػػ زني, كتػػػ ب  الػػػديواف فػػػي األدب (ٖٕ)
 .ٖ)د.ت(, ص  ٗالشعب مصر, ط

دراسػػػ ت فػػػي القصػػػة العربيػػػة الحديثػػػة أصػػػوله  اتج ه تهػػػ  أعالمهػػػ , د. محمػػػد  (ٕٗ)
 .ٔٗٔزغموؿ, منشأة المع رؼ اإلسكندرية )د.ت()د.ط(, ص

يػة لمتربيػة والثق فػة النقد األدبي الحديث في مصػر, كمػ ؿ نشػأت, المنظمػة العرب (ٕ٘)
 ٜٖـ,  ص ٖٜٛٔبغداد,)د.ت(, 

 مف قصيدة  أغ ريد ش عر مف ديواف زهر الربيع لشكري. (ٕٙ)

 ٔمدخؿ لدراسة الشعر العربي الحديث, د. إبراهيـ خميؿ, دار المسيرة,عم ف,  ط (ٕٚ)
 .ٕٗٔهػ , ص ٕٛٗٔ,
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ة الحرة. ويكيبيدي  الموسوع –وانظر أيض جم عة أبولو وأثره  في الشعر الحديث 
https://goo.gl/JNjZ6v. 

الشػػعر العربػػي فػػي المهجػػر, إحسػػ ف عبػػ س ومحمػػد يوسػػؼ نجػػـ, دار صػػ در  (ٜٕ)
 ٕٔٔـ,  صٕٜٛٔ,  ٔبيروت, ط

الجػػ مع فػػي تػػ ري  األدب العربػػي الحػػديث, حنػػ  الفػػ خوري ,دار الجيػػؿ بيػػروت,  (ٖٓ)
 ٕٛٗ, صٜٙٛٔ, ٔط

 ٕٕٔالمرجع الس بؽ, ص  (ٖٔ)

 ٖٗحمد مندور, دار نهضة مصر, )د.ت( )د.ط(, ص األدب ومذاهبه, د. م (ٕٖ)

 المرجع الس بؽ, الصفحة نفسه . (ٖٖ)

 مف قصيدة أخي, ديواف همس الجفوف, ميخ  يؿ نعيمة. (ٖٗ)

 مف قصيدة المواكب, جبراف خميؿ جبراف. (ٖ٘)
ـ. ص ٜٚٚٔ, ٖأدب المهجػػػػر, عيسػػػػ  النػػػػ عوري, دار المعػػػػ رؼ القػػػػ هرة, ط (ٖٙ)

ٜٜ٘. 

 .ٜٓٔالمرجع الس بؽ ص (ٖٚ)

 مف قصيدة فمسفة الحب لبيرسي شيمي, ترجمة نزار سرط وي. (ٖٛ)
 .ٖٛص , البعثية إل  الكالسيكية مف األدبية المذاهب (ٜٖ)

 .ٕ٘ٔص, وقض ي   ومن هجه مدارسه الحديث األدبي النقد في (ٓٗ)
نحو مذهب إسالمي فػي األدب والنقػد, د. عبػد الػرحمف رأفػت الب شػ , دار األدب  (ٔٗ)

 .ٜٔٔ, ص ٕٗٓٓ, ٓٔنشر والتوزيع, الري ض ,طاإلسالمي لم

ـ, ٕ٘ٓٓ, ٙالنقػػد األدبػػي الحػػديث, د. محمػػد غنيمػػي هػػالؿ, نهضػػة مصػػر, ط (ٕٗ)
 .ٓ٘ص

 . ٕ٘المرجع الس بؽ, ص (ٖٗ)



 

  

 

 
 (تأصيمية دراسة)الحديث  العصر في األدب مدارس

 

ٕٚٗ 

                                                                                                           
 .ٜٔٔنحو مذهب إسالمي في األدب والنقد, ص  (ٗٗ)

 وزارة منشورات, يوسؼ شوكت: ترجمة, بيتروؼ.س, األدب في النقدية الواقعية (٘ٗ)
 . ٙص, ٕٕٔٓ دمشؽ, لمكت ب السورية الع مة الهي ة ق فةالث

, ٕط, القػ هرة, المع رؼ دار, فضؿ صالح. د, األدبي اإلبداع في الواقعية منه  (ٙٗ)
 .ٖٗ – ٖٖص, ٜٓٛٔ

 .ٕٔٔالمرجع الس بؽ, ص  (ٚٗ)

 . ٕٕٔالمرجع الس بؽ, ص  (ٛٗ)

 .ٕٔٔ:  ٜٕٓص , األدب نظرية في مقدمة (ٜٗ)

 صفحة نفسه .ال المرجع الس بؽ, (ٓ٘)

 .ٕٔٔ: ٜٕٓمف ص , المرجع الس بؽ (ٔ٘)

, نش وي نسيب.د, المع صر العربي الشعر في األدبية المدارس دراسة إل  مدخؿ (ٕ٘)
 .ٜٖٔ  ـ,صٜٗٛٔ, الجزا ر, الج معية المطبوع ت ديواف

 .ٓ٘. صٕٜٜٔ, ٔمحمد الفيتوري األعم ؿ الك ممة, دار الشروؽ, الق هرة, ط (ٖ٘)
العربػػػػي بػػػػيف القػػػػديـ والجديػػػػد, عػػػػزة جػػػػدوع, مكتبػػػػة المتبػػػػي,  موسػػػػيق  الشػػػػعر ٖ٘))

 .ٜٖٛ.صٕٛٔٓ, ٙالري ض,ط
 
 
 
 
 

 مصادر انبذث ومزاجعه
 ـٜٚٚٔ, ٖط, الق هرة المع رؼ, دار, الن عوري عيس , المهجر أدب ٔ
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 .ـٕٙٓٓ, ٘ط, مصر, الق هرة نهضة دار, مندور محمد. د, وفنونه األدب ٕ
 (.ط.د( )ت.د, )مصر,الق هرة هضةدار ن, مندور محمد. د, ومذاهبه األدب ٖ
, بيروت الجيؿ, دار ,الف خوري حن , الحديث العربي األدب ت ري  في الج مع ٗ

 .ـٜٙٛٔ, ٔط
 الرا د دار, الط هر جواد عمي. د, الغربي األدب مذاهب في الخالصة ٘

 .ـٜٗٛٔ, ٕط ,العربي,بيروت
 محمد. د, أعالمه  اتج ه ته  أصوله  الحديثة العربية القصة في دراس ت ٙ

 (.ط.د()ت.د) اإلسكندرية المع رؼ, منشأة, زغموؿ
براهيـ عبد الق در الم زني عب س محمود, والنقد األدب في الديواف ٚ , العق د وا 

 (.ت.د) ٗط, مصر الشعب, كت ب
 دار, مرزوؽ حممي. د(, االيدولوجية األصوؿ) األدب في والواقعية الروم نتيكية ٛ

 .ـٖٜٛٔ(,  ط.د, )بيروت  والنشر, لمطب عة العربية النهضة
 ص در, دار, يوسؼ نجـ ومحمد عب س إحس ف, المهجر في العربي الشعر ٜ

 .ـٕٜٛٔ, ٔط, بيروت
 .ـٜٛٛٔ, ٔط, الق هرة مصر, نهضة دار, مندور محمد. د, األدبي النقد في ٓٔ
, الشنطي ص ل  محمد. د, وقض ي   ومن هجه مدارسه الحديث األدبي النقد في ٔٔ

 .هػ ٕ٘ٗٔ, ٕط,  ح  ؿ توزيع,وال لمنشر األندلس دار
 معهد مطبوع ت, مندور محمد.د, شوقي بعد المصري الشعر في مح ضرات ٕٔ

 .ـٜ٘٘ٔ( ط.د,)مصر الع لية, العربية الدراس ت
 ـ.ٕٜٜٔ, ٔط, الق هرة, الشروؽ دار, الك ممة األعم ؿ الفيتوري محمد ٖٔ
, نش وي نسيب.د, المع صر العربي الشعر في األدبية المدارس دراسة إل  مدخؿ ٗٔ

 ـ.ٜٗٛٔ, الجزا ر, الج معية المطبوع ت ديواف
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 ٔط, عم ف ,المسيرة دار, خميؿ إبراهيـ. د, الحديث العربي الشعر لدراسة مدخؿ ٘ٔ
 .هػٕٛٗٔ,
 (.ت.د( )ط.د( )ؾ.د, )راشد أحمد: ترجمة, ت يمور فريدريؾ, العممية المدرسة ٙٔ
, أنطونيوس فريد :ترجمة, تيغيـ ف ف فميب, فرنس  في الكبرى األدبية المذاهب ٚٔ

 ـ.ٖٜٛٔ,  ٖ ط – ب ريس – بيروت,  عيودات منشورات
 المصرية الهي ة, راغب نبيؿ. د, البعثية إل  الكالسيكية مف األدبية المذاهب ٛٔ

 .ـٜٚٚٔ( ,ط.د, )لمكت ب الع مة
(, ط.د, )الق هرة الثق فة, دار, تميمة المنعـ عبد. د, األدب نظرية في مقدمة ٜٔ

 .ـٖٜٚٔ
, ٕط, الق هرة, المع رؼ دار, فضؿ صالح. د, األدبي اإلبداع في الواقعية منه  ٕٓ

 ـ.ٜٓٛٔ
, المتبي مكتبة, جدوع عزة, والجديد القديـ بيف العربي الشعر موسيق  ٕٔ

 ـ.ٕٛٔٓ, ٙط,الري ض
 األدب دار, الب ش  رأفت الرحمف عبد. د, والنقد األدب في إسالمي مذهب نحو ٕٕ

 .ـٕٗٓٓ, ٓٔط ,الري ض, والتوزيع لمنشر اإلسالمي
, والنشر, مصر  والترجمة التأليؼ لجنة, أميف أحمد, األدبي النقد ٖٕ

 .ـٕٜ٘ٔ(,ط.د)
 .ـٕ٘ٓٓ, ٙط, مصر دارنهضة, هالؿ غنيمي محمد. د, الحديث األدبي النقد ٕٗ
 والثق فة, لمتربية العربية المنظمة, نشأت كم ؿ, مصر في الحديث األدبي النقد ٕ٘

 .ـ ٖٜٛٔ(, ت.د,)بغداد
 وزارة منشورات, يوسؼ شوكت: ترجمة, بيتروؼ.س, األدب في النقدية الواقعية ٕٙ

 ـ.ٕٕٔٓ دمشؽ, لمكت ب السورية الع مة الهي ة الثق فة
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 وأثره  أبولو جم عة ,https://goo.gl/JNjZ6v. الحرة الموسوعة ويكيبيدي  ٕٚ
 .الحديث الشعر في

 
 


