
   
 

 

 

و)كلود بيرنارد( صاحب نظرية ” أصل األنواع “نظرية  صاحب
 وبذلك نفى ىذا االعتقاد على اإلنساف ”األثر الحاسم للبيئة“

حرية اإلرادة واالختيار، واعتبر أف أفكاره وأحاسيسو وسلوكو 
 . ي والمادي فيونتاج الجانب العضو 

ىي واقعية جديدة طغت عليها النظرة  الواقعية االشتراكية : *
الماركسية إلى الفن األدبي ، وترى أف األدب يجب أف يخدـ 

ىذه النظرة ويعبر عن الطبقة العاملة ، بالدفاع عن حقوقها 
 . ومصالحها

إف الواقعية االشتراكية أفرزتها ظروؼ تاريخية واجتماعية  -
معارضة للرومانسية والمثالية الطبيعية . إف الواقعية االشتراكية 

 تعتمد على تحليل الواقع تحليال دقيقا ثم تقبل ما يوافقها وتطرح
ما عدا ذلك . كما تؤمن الواقعية االشتراكية أف الواقع يمكن 

ك لمصيره لذا باستطاعتو أف يستعمل ىذه تغييره ألف اإلنساف مال
وىذه  . الظروؼ لصالحو في تغيير الواقع ومن ثّم تغييره لنفسو

الفكرة تعتبر من صميم النظرية االشتراكية فقد قاؿ زعيمها 
 اإلنساف يعمل في الطبيعة الخارجية ويغيرىا ، وفي” ماركس : 

 ” … الوقت نفسو يغير طبيعتو ويطور الملكات الكامنة فيو

 :أثر الواقعية الغربية في األدب العربي الحديث -5
إف الواقعية الغربية بنظرتها المتشائمة لم تستطع فرض نفسها 
على األدب العربي الحديث ، فقد رسم أدبنا نهجا خاصا بو 

استوحاه من الواقع العربي بمشكالتو االجتماعية وقضاياه 
في بداية األمر  وإف كاف بعض األدباء قد تأثروا السياسية ،

 الذي تأثر ” محمود تيمور“بالواقعيين الغربيين ومن ىؤالء 
 
 

 
 

 
 

وغيرىما من األعماؿ  Salammbo وقصة أخرى عنوانها
 . األدبية القيمة

 تطور الواقعية وأشهر أعالمها -3
أشرنا إلى نشأة الواقعية في فرنسا وريادة بالزاؾ في ىذا المجاؿ 

”  1111-1571”، أما في إنجلترا فإننا نجد ريشار شيريداف
 وصفا قدـ الذي ″1151-1111“وكذلك تشالز ديكينز 

وعميقا للمجتمع اإلنجليزي في رواياتو التي تركت آثارا  صادقا
جلية في الواقعية اإلنجليزية مثل )صحائف بكويك و دافيد  

 . (كوبرفيلد( وكذلك )دمنى وولده
 خصائص الواقعية -4

الفنية إلى يرى النقاد أف الواقعية تنقسم من حيث خصائصها 
 : ثالثة اتجاىات

تقف موقفا انتقاديا إزاء أوضاع المجتمع  الواقعية االنتقادية :*
فظهر ىذا المذىب جليا أكثر في األدب الفرنسي عند بالزاؾ 

وستينداؿ وكذلك تجلى في األدب الروسي عند دوستويفيسكي 
 المشهورة القصة صاحب ″1111-1111“و تولستوي 

ىؤالء األدباء ذاع صيت األديب  وإلى جانب (وسلم حرب)
الشيخ ” ومن رواياتو  ″1111-1111“األمريكي ىيمينغواي 

 . ” لمن تقرع الطبوؿ” و ” والبحر 
لقد عملت على توثيق صلة األدب بالحياة  الواقعية الطبيعية : *

لتصوير الواقع االجتماعي بمختلف أشكالو مع االستعانة بالعلـو 
ذا اعتقد الفرنسي ايميل زوال التجريبية العصرية وعلى ى

 ( داروين) مكتشفات يطبق األديب أف 1181-1111″“

 

 
 
 

 
 

 Le Réalisme المذىػب الػواقعػي
 تعريف الواقعية -1

تمثل الواقعية الجانب الواقعي من المجتمع والحياة ، فهي ترى أف 
الحياة كلها شر ووباؿ وأف اإلنساف ال يستطيع أف يعيش إال إذا كاف 

 . ماكرا ومخادعا
 هاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنشأت -2

ـ تحت تأثير 11نشأ ىذا المذىب في الثلث الثاني من القرف 
 علمية والفلسفية ونتيجة رد فعل لإلفراط العاطفيالحركة ال

الػػذي اتسػػمت بػػو الرومانسػػية د فقػػد ازدىػػرا معػػا وتجػػاورا . وقػػد 
عمد الواقعيوف إلى تشخيص اآلفات االجتماعية وتصوير معانػاة 
الطبقة الدنيا وبالغوا في ذلك حتػى اتسػم أدبهػم بطػابع تشػاؤمي 

 . ومسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحة سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوداء
الرائػػد األوؿ « Balzac « 1850-1799 يعػػّد بػػالزاؾ

للواقعية في فرنسا وقد خلف أكبر موسوعة فػي األدب الػواقعي 
قصػػػػة أطلػػػػق عليهػػػػا اسػػػػم الكوميػػػػديا  171وىػػػػي تشػػػػمل نحػػػػو 

البشػػرية وتمثػػل قطاعػػات مختلفػػة مػػن الحيػػاة ، كمػػا نجػػد عػػدة 
أدبػػػػاء آخػػػػرين مػػػػن فرنسػػػػا فػػػػي مجػػػػاؿ الواقعيػػػػة مثػػػػل غوسػػػػتاؼ 

األدبيػػػػة  وىػػػػو صػػػاحب األعمػػػػاؿ ” 0111-1111”فلوبػػػار
 Bovary Madame المتمّيزة مثل السيدة بوفاري
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 مطوية مراجعة دروس السنة

 يف مادة األدب العربيالثالثة 
 "الشعبمجيع  "

 

  
  
  

 
  
  
  
  
   
   
   
   

 

                    

 

 

يسكنوف بيوتا بدائية فقيرة ، تتسلق قمما مرتفعة يعلو كل منها ” 
اآلخر ، وكأنها عظاـ عمود فقري ىائل لحيواف رىيب من 

 . ” … حيوانات مل قبل التاريخ
كما صور األديب الجزائري ىذه الواقعية المؤلمة بكل صدؽ 

ية ، فهو صورة لهذا وإيماف نظرا لتجاربو في الحياة ومعاناتو اليوم
المجتمع المتألم من نير عبودية االستعمار وسياستو االستيطانية 

)الحريق( ” محمد ذيب“واالستعبادية وىذا ما نجده في رواية 
لقد استولوا على كل شيء ، إنهم يريدوف أف “ : الذي عبر قائال

يصبحوا سادة أيضا ، لقد جعلوا من واجبهم الحقد علينا.وىاىم 
نتزعوف كل يـو قطعة من لحمنا ، فيبقى مكانها جرح أوالء ي

 . ” … عميق لتسيل من حياتنا
كما نجد الشعر قد صور واقع الحياة االجتماعية لهذا الشعب 

 : يقوؿ” محمد األمين العمودي“وىذا 
 نفسي تريد العال والدىر يعكسها بالقهر والزجر إف الدىر ظالّـ

 حوادث مثل الرعػد ارزاـأبكي إذا اشتد إرزاـ الحوادث بي ولل
 إف حل عاـ جديػد قمػت أسألو قل لي : بماذا أتيت أيها العاـ؟

 إني وإف حط سوء الحظ منزلتي وقد عال شرفػي بالظلم أقواـ
 
 

 طالع موضوع المذهب الرمزي

 في الجزء الرابع 

 إن شاء اهلل تعالى
 

 
 

الفرنسية حيث كانت أعمالو القصصية لوحات ألوضاع  بالواقعية
 . اجتماعية غلب عليها شيء من التخيل

أما الواقعية الحقيقية في أدبنا العربي الحديث فقد تجلت عند 
األرض وقد عبر عن الدكتور طو حسين في كتابو المعذبوف في 

رفضو لمظاىر الحرماف والفقر مطالبا بالعدالة االجتماعية 
والحقوؽ اإلنسانية للفرد . وخير ما أثمرتو الواقعية في أدبنا ما  

في روايتو )يوميات نائب في األرياؼ( ” توفيق الحكيم“كتبو 
قدـ وصفا دقيقا لحياة الفالحين في الريف  1195سنة 

 الجهل والمرض والحرماف والذؿ المصري مستعرضا مظاىر
بين أجياؿ من اإلقطاعيين المستبدين وقد ترجمت ىذه الرواية 

أغلب لغات العالم وبذلك بلغ مرتبة سامية في سلم األدب  إلى
 . العالمي

في ” يوسف إدريس“كما ظهرت الواقعية في أدبنا في أعماؿ 
روايتو)الحراـ( التي نالت رواجا واسعا وترجمت إلى لغات 

عبد الرحماف “عالمية كثيرة . كما نلمح الواقعية عند األديب 
” يحي حقي“وكذلك األديب ” األرض“في روايتو ” الشرقاوي

في مجموعتو القصصية )ماء وطين( أما الواقعية في األدب 
الجزائري فقد تجلت في الرواية المكتوبة باللغة الفرنسية التي 

بوجو خاص ونجد ذلك  تناولت الحياة الجزائرية عامة والريفية
إذ صور فيها نشأتو ” مولود فرعوف“ابن الفقير( لػ )في رواية 

المعذبة ، كما وصف أيضا حياة الفالحين البائسة ومعاناتهم 
فالفالح يقضي في حقل اإلقطاعي قرابة ست عشرة  اليومية ،

وال يعود إليو  ساعة يوميا فهو يخرج من كوخو قبل بزوغ الفجر
 :شمس ويقوؿ في ذلكإال بعد غروب ال

  :من إعداد األستاذ
 مصطفى بن الحاج        

 :للتواصل مع األستاذ
http://daifi.montadarabi.com/ 
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 ثانوية قاديري خالد بالسوقر


