
 الحداثة
 التعخيف <

 

ثل الساركدية م خالرة غخبية وعقائج أفكار عمى بشي عمساني، أدبي فكخي )*( محىب الحجاثة ●
والػجػدية والفخويجية والجارويشية، وأفاد مغ السحاىب الفمدفية واألدبية التي سبقتو مثل الدخيالية 

 وغيخىا.… والخمدية

 

 كل وتحصيع وشخيعة عقيجة مغ عشيا صجر وما ،)*(الجيغ مرادر إلغاء إلى الحجاثة وتيجف ●
سة ومػروثة لتبشي الحياة عمى اإلباحية والفػضى قجي أنيا بحجة واإلندانية واألخالقية الجيشية القيع

والغسػض، وعجم السشصق، والغخائد الحيػانية، وذلظ باسع الحخية)*(، والشفاذ إلى أعساق الحياة. 
، ضيخت في أوروبا كالسدتقبمية والػجػدية والدخيالية وىي والحجاثة خالصة محاىب خصيخة ممحجة

مغ ىحه الشاحية شخ ألنيا إمالءات الالوعي في غيبة الػعي والعقل)*( وىي صبيانية السزسػن 
وعبثية في شكميا الفشي وتسثل ندعة الذخ والفداد في عجاء مدتسخ لمساضي والقجيع، وىي إفخاز 

سجتسع األوروبي ولطيػر الذظ)*( والقمق في حياة الشاس شبيعي لعدل الجيغ عغ الجولة في ال
 مسا جعل لمسخجرات والجشذ تأثيخىسا الكبيخ.

 

 التأسيذ وأبخز الذخريات<

 كثيخ يج عمى باريذ في تقخيبا   السيالدي عذخ التاسع القخن  مشترف مشح الحجاثة محىب بجأ ●
 األدباء لجى استجابة ولقي والعبثييغ، والفػضػييغ والساركدييغ والخمدييغ الدخيالييغ األدباء مغ

 صل إلى شخقشا اإلسالمي والعخبي.و  حتى. والغخب الذخق  في والسمحجيغ والعمسانييغ السادييغ

 <الغخبييغ مغ الحجاثة)*( محىب رمػز أبخز ومغ ●

م وىػ أديب فخندي أيزا  نادى بالفػضى الجشدية والفكخية ;:>1 – 81>1 شارل بػدليخ -
واألخالقية، ووصفيا بالدادية أي محىب التمحذ بتعحيب اآلخخيغ. لو ديػان شعخ باسع أزىار الذخ 
متخجع لمعخبية مغ قبل الذاعخ إبخاىيع ناجي، ويعج شارل بػدليخ مؤسذ الحجاثة في العالع 

 الغخبي.
 



 م.1>>1 – 81>1خندي غػستاف فمػبيخ األديب الف -

 

 م وىػ شاعخ فخندي ويعج أيزا  مغ رمػز السحىب الخمدي. >=>1 – 88>1ماال راميو  -

 

 <العخبية البالد في الحجاثة)*( محىب رمػز ومغ ●

الذاعخ الشرخاني وىػ سػري األصل رئيذ تحخيخ مجمة شعخ الحجاثية. وقج  –يػسف الخال  -
 لحخب األىمية المبشانية.مات مشتحخا  أثشاء ا

أدونيذ ) عمي أحسج سعيج( نريخي سػري، ويعج الُسخو ِّج األول لسحىب الحجاثة في البالد  -
العخبية، وقج ىاجع التاريخ اإلسالمي، والجيغ)*( واألخالق)*( في رسالتو الجامعية التي قجميا 

ن الثابت والستحػل، ودعا لشيل درجة الجكتػراه مغ جامعة "القجيذ يػسف" في لبشان وىي بعشػا
 برخاحة إلى محاربة هللا عد وجل. وسبب شيختو فداد اإلعالم بتدميط األضػاء عمى كل غخيب.

 

وىػ كاتب وشاعخ يساني، وىػ اآلن مجيخ لجامعة صشعاء وذو فكخ  –د. عبج العديد السقالح  -
 يداري.

 

 ماركدي مغخبي. –عبج هللا العخوي  -

 

 خبي.دمحم عابج الجابخي مغ -

 الذاعخ العخاقي الساركدي عبج الػىاب البياتي. -

عزػ الحدب الذيػعي اإلسخائيمي أثشاء إقامتو بفمدصيغ  –الذاعخ الفمدصيشي محسػد دروير  -
 السحتمة، وىػ اآلن يعير خارج فمدصيغ.

 كاتب ياسيغ ماركدي جدائخي. -

 

 دمحم أركػن جدائخي يعير في فخندا. -



 

 مؤلف مدخحية الحالج. –عبج الربػر الذاعخ السرخي صالح  -

 

 األفكار والسعتقجات <

 

 كتاباتيع خالل مغ وذلظ ورمػزىا روادىا عشج ىي كسا الحجاثة محىب ومعتقجات أفكار نجسل ●
 <يمي فيسا وشعخىع

 

رفس مرادر الجيغ)*(، الكتاب والدشة واإلجساع)*(، وما صجر عشيا مغ عقيجة إما صخاحة  -
 أو ضسشا .

 

 الذخيعة)*( وأحكاميا كسػجو لمحياة البذخية.رفس  -

 

 الجعػة إلى نقج الشرػص الذخعية، والسشاداة بتأويل ججيج ليا يتشاسب واألفكار الحجاثية. -

 

 الجعػة إلى إنذاء فمدفات حجيثة عمى أنقاض الجيغ. -

 

حجاثية،  الثػرة)*( عمى األنطسة الدياسية الحاكسة ألنيا في مشطػرىا رجعية متخمفة أي غيخ -
 وربسا استثشػا الحكع البعثي.

 

تبشي أفكار ماركذ السادية)*( السمحجة، ونطخيات فخويج في الشفذ اإلندانية وأوىامو،  -
ونطخيات دارون في أصل األنػاع وأفكار نيتذة، وىمػستو، والتي سسػىا فمدفة في اإلندان 

 األعمى )الدػبخ مان(.



 

 لفخدية، وتبشي رغبات اإلندان الفػضػية والغخيدية.تحصيع األشخ التقميجية والذخرية ا -

 

 الثػرة عمى جسيع القيع الجيشية واالجتساعية واألخالقية اإلندانية، وحتى االقترادية والدياسية. -

 

 رفس كل ما يست إلى السشصق والعقل. -

 

أن قػة ضخسة مغ قػى الفكخ الستخمف التخاكسي الدمصػي، لحا يجب  –في رأييع  –المغة  -
تسػت، ولغة الحجاثة ىي المغة الشقيس ليحه المغة السػروثة بعج أن أضحت المغة والكمسات 

 بزاعة عيج قجيع يجب التخمز مشيا.

 

 معالع بارزة في األدب والذعخ الحجاثي. –الغسػض واإلبيام والخمد  -

 

ل األسخة، وتدول وال يقف اليجػم عمى المغة وحجىا ولكشو يستج إلى األرحام والػشائح حتى تتحم -
 روابصيا، وتشتيي سمصة األدب وتشترخ إرادة اإلندان وجيجه عمى الصبيعة والكػن.

 

 في وتتابع شحوذىا نػاحي بعس في سابقتيا تعارض لمحجاثة ججيجة حخكة كل أن الغخيب ومغ ●
 .لمحجاثة الخئيدية الخرائز في مديختيا نفدو الػقت

 

 الخافزة العمسانية إلى الساركدي الفكخ مغ كمو، البذخي  الفكخ سسػم خالصة ىي الحجاثة إن ●
 إلى ، كامال   الدشة أىل تاريخ شجب إلى الذعخ، عسػد ىجم إلى ،)*(الذعػبية إلى ،)*(لمجيغ
 .واألساشيخ)*( الػثشيات إحياء

 



التحميل، بيشسا ىي تقرج رأسا  و  والتفعيمة الذعخ عمى تقترخ مطاىخ وراء الحجاثيػن  ويتخفى ●
المغة العخبية وما يترل بيا مغ مدتػى بالغي وبياني عخبي مدتسج مغ القخآن الكخيع، وىحا ىجم 

 ىػ الدخ في الحسمة عمى القجيع وعمى التخاث وعمى الدمفية)*(.

 

 تصػر محىب الحجاثة في الغخب وفي البالد العخبية<

 

قبل قخن مغ الدمغ في باريذ بطيػر الحخكة البػىيسية فييا  بجأت األوروبية الحجاثة حخكة إن ●
 بيغ الفشانيغ في األحياء الفقيخة.

 

ونتيجة لمسؤثخات الفكخية، والرخاع الدياسي والسحىبي واالجتساعي شيجت نياية القخن التاسع  -
عذخ السيالدي في أوروبا اضسحالل العالقات بيغ الصبقات، ووجػد فػضى حزارية انعكدت 

ارىا عمى الشرػص األدبية. وبمغت التفاعالت الدياسية واالجتساعية واالقترادية في أوروبا آث
ذروتيا في أعقاب الحخب العالسية األولى. وبقيت باريذ مخكد تيار الحجاثة الحي يسثل الفػضى 

 األدبية.

 

 ىسيا <وقج تبشت الحجاثة كثيخا  مغ السعتقجات والسحاىب الفمدفية واألدبية والشفدية أ  -

 

م، غالت في الذعػر الفخدي ومياجسة السعتقجات، :1=1الجادائية< وىي دعػة ضيخت عام  -1
 وشالبت بالعػدة لمبجائية والفػضى الفشية االجتساعية.

 

الدخيالية< واعتسادىا عمى التشػيع السغشاشيدي)*(، واألحالم الفخويجية، بحجة أن ىحا ىػ  -8
 التحميل السشصقي، وتعتسج بجال  عشو اليػس والعاشفة. الػعي الثػري لمحات، وليحا تخفس

 

الخمدية< وما تتزسشو مغ ابتعاد عغ الػاقع والدباحة في عالع الخيال واألوىام، فزال  عغ  -3
 التحخر مغ األوزان الذعخية، واستخجام التعبيخات الغامزة واأللفاظ السػحية بخأي روادىا. 



 

في كل أنحاء أوروبا، حتى في باريذ مدقط رأسيا، مغ  وقج واجيت الحجاثة معارضة شجيجة -
السجافعيغ عغ المغة والتخاث ومسغ يشيصػن باألدب ميسة التػصيل في إشار العقل والػعي 

 اإلنداني.

 

وكثيخ مغ أدباء القخن العذخيغ لع يعتخفػا بالحجاثة وال بسا جاءت بو مغ تجخيج جسالي وثػرة  -
 سفكخيغ الغخبييغ الحجاثة ندوة عابخة في تاريخ الفكخ الغخبي.وعجم تػاصل، وعجَّ كثيخ مغ ال

 

 العالع إلى تدممت أنيا إال وفخوعيا وأصػليا جػانبيا كل في غخبية حجاثة ىي العخبية والحجاثة ●
 وارتباط األدب، في)*(  التججيج واالتجاه العرخية، صػرة اتخحت ألنيا وذلظ غخابة، دون  العخبي
 ان بعس السثقفيغ بحخكة ما يدسى بالذعخ الحخ أو شعخ التفعيمة.أذى في الحجاثة مفيػم

 

اصصالح الحجاثة بسفيػمو الغخبي، لع يقتحع األدبي العخبي إال في فتخة الدبعيشات بيشسا  -
تدخبت مزاميشو مشح الثالثيشات مغ ىحا القخن، وذلظ في محاوالت الخخوج عمى عمع العخوض 

بعس ضػاىخ التسخد والثػرة والخفس وتجخيب بعس االتجاىات العخبي، وفي األربعيشات ضيخت 
 األدبية الغخبية كالتعبيخية والخمدية والدخيالية.

 

م وتػقفت عام ;9=1ثع ضيخت مجمة شعخ التي رأس تحخيخىا في لبشان يػسف الخال عام 
ب م لمتسييج لطيػر حخكة)*( الحجاثة برفتيا حخكة فكخية، لخجمة التغخيب، وصخف العخ 8:=1

 عغ عقيجتيع ولغتيع الفرحى.. لغة القخآن الكخيع.

 

وبجأت تجخبتيا خمف ستار تحجيث األدب، فاستخجمت مرصمح الحجاثة عغ شخيق تخجسة شعخ 
 –أي< مجمة شعخ  –رواد الحجاثة الغخبييغ أمثال< بػدليخ ورامبػ وماالراميو، وبجأ رئيذ تحخيخىا 

إلى تصػيخ اإليقاع الذعخي، وقال بأنو ليذ لألوزان بكذف ما تخوج لو الحجاثة الغخبية حيغ دعا 
التقميجية أي قجاسة ويجب أن يعتسج في القريجة عمى وحجة التجخبة والجػ العاشفي العام ال عمى 



التتابع العقمي والتدمدل السشصقي كسا أنو قخر في مجمتو أن الحجاثة مػقف حجيث في هللا 
 واإلندان والػجػد.

 

أساس ما دعاه  عمى وتسكيشيا الحجاثة حخكة في مخسػم دور( أدونيذ) جسعي أحسج لعمي كان ●
مغ الثبات والتحػل فقال< "ال يسكغ أن تشيس الحياة العخبية ويبجع اإلندان العخبي إذا لع تتيجم 
البشية التقميجية الدائجة في الفكخ العخبي والتخمز مغ السبشى الجيشي التقميجي اإلتباعي". استخجم 

مح الحجاثة الرخيح ابتجاء  مغ نياية الدبعيشات عشجما أصجر كتابو< صجمة الحجاثة أدونيذ مرص
م وفيو ال يعتخف بالتحػل إال مغ خالل الحخكات الثػرية الدياسية والسحىبية، وكل ما >;=1عام 

 مغ شأنو أن يكػن تسخدا  عمى الجيغ)*( والشطام تجاوزا  لمذخيعة)*(.

 

اثة عمى الذعخ الجاىمي وشعخاء الرعاليظ وشعخ عسخو بغ أبي لقج أسقط أدونيذ مفيػم الحج -
ربيعة، وأبي نػاس وبذار بغ بخد وديظ الجغ الحسري، كسا أسقط مرصمح الحجاثة عمى 
السػاقف اإللحادية لجى ابغ الخوانجي وعمى الحخكات الذعػبية)*( والباششية)*( واإللحادية 

 صة.السعادية لإلسالم أمثال< ثػرة الدنج والقخام

 

ويعتخف أدونيذ بشقل الحجاثة الغخبية حيغ يقػل في كتابو الثابت والستحػل< "ال نقجر أن  -
 نفرل بيغ الحجاثة العخبية والحجاثة في العالع".

 

 أىع خرائز الحجاثة <

 

 محاربة الجيغ )*( بالفكخ وبالشذاط. -

 

 الحيخة والذظ )*( والقمق واالضصخاب. -

 

 واإللحاد.تسجيج الخذيمة والفداد  -



 

 اليخوب مغ الػاقع إلى الذيػات والسخجرات والخسػر. -

 

 الثػرة عمى القجيع كمو وتحصيع جسيع أشخ الساضي، إال الحخكات الذعػبية والباششية)*(. -

 

 الثػرة عمى المغة برػرىا التقميجية الستعجدة. -

 

 امتجت الحجاثة في األدب إلى مختمف نػاحي الفكخ اإلنداني ونذاشو. -

 

قمب مػازيغ السجتسع والسصالبة بجفع السخأة إلى مياديغ الحياة بكل فتشتيا، والجعػة إلى تحخيخىا  -
 مغ أحكام الذخيعة)*(.

 

 عدل الجيغ ورجالو واستغاللو في حخوب عجوانية. -

 

تبشي السرادفة والحع واليػس والخيال لسعالجة الحاالت الشفدية والفكخية بعج فذل العقل في  -
 ة الػاقع.مجابي

 

 امتجاد الثػرة عمى الصبيعة)*( والكػن ونطامو وإضيار اإلندان بسطيخ الحي يقيخ الصبيعة. -

 

ولحا نمسذ في الحجاثة قجحا  في التخاث اإلسالمي، وإبخازا  لذخريات عخفت بجشػحيا العقجي  -
عبخ بو األدباء كالحالج واألسػد العشدي ومييار الجيمسي وميسػن القجاح وغيخىع. وىحا السشيج ي

 الستحممػن مغ قيع الجيغ واألمانة، عغ خمجات نفػسيع وانتساءاتيع الفكخية.

 



 ويتزح مسا سبق<

 

لمكػن واإلندان والحياة، وليدت تججيجا )*( في فشيات  –تساما   –أن الحجاثة ترػر إلحادي ججيج 
بار أن محىبيع يذكل الذعخ والشثخ وشكمياتيا. وأقػال سجنة الحجاثة تكذف عغ انحخافيع باعت

حخكة مزممة ساقصة ال يسكغ أن تشسػ إال لتربح ىذيسا  تحروه الخياح وصجق هللا العطيع إذ 
 يقػل< {ثع يييج فتخاه مرفخا  ثع يكػن حصاما }.

 

حدبشا في التجليل عمى سعييع ليجم الثػابت أن ندػق قػل أدونيذ وىػ أحج رمػز الحجاثة في 
< "إن فغ القريجة أو السدخحية أو القرة التي يحتاج :;الذعخ ص  العالع العخبي في كتابو فغ

إلييا الجسيػر العخبي ليدت تمظ التي تدميو أو تقجم لو مادة استيالكية، وليدت تمظ التي تدايخه 
في حياتو الجادة، وإنسا ىي التي تعارض ىحه الحياة! أي ترجمو، وتخخجو مغ سباتو، تفخغو مغ 

دو، إنيا التي تجابو الدياسة ومؤسداتيا، الجيغ ومؤسداتو، العائمة مػروثو وتقحفو خارج نف
ومؤسداتيا، التخاث ومؤسداتو، وبشية السجتسع القائع. كميا بجسيع مطاىخىا ومؤسداتيا، وذلظ مغ 
أجل تيجيسيا كميا! أي مغ أجل خمق اإلندان العخبي الججيج، يمدمشا تحصيع السػروث الثابت، 

 لمثػرة واإلندان". فيشا يكسغ العجو األول

 

وال يعشي التسخد عمى ما ىػ سابق وشائع في مجتسعشا إال التسخد عمى اإلسالم وإباحة كل شيء 
 باسع الحخية)*(.

 

فالحجاثة إذن ىي مشيج)*( فكخي عقجي يدعى لتغييخ الحياة ورفس الػاقع والخدة عغ اإلسالم  -
 لغامزة والتغخيب السزمل.بسفيػمو الذسػلي واالندياق وراء األىػاء والشدعات ا

 

وليذ اإلندان السدمع في ىحه الحياة في صخاع وتحج مع الكػن كسا تقػل كتابات أىل الحجاثة 
وإنسا ىع الحي يتشرمػن مغ مدئػلية الكمسة عشج الزخورة ويخيجون وأد الذعخ العخبي ويدعػن 

 قجيع وقصع صمتيع بو.إلى القزاء عمى األخالق والدمػك باسع التجخيج وتجاوز جسيع ما ىػ 

 



وندتصيع أن نقخر أن الحجاثييغ فقجوا االنتساء لساضييع وأصبحػا بال ىػية وال شخرية.  -
 ويكفي ىخاء قػل قائميع حيغ عبخ عغ مكشػنة نفدو بقػلو<

 

 ال هللا اختار وال الذيصان *** كالىسا ججار

 كالىسا يغمق لي عيشي *** ىل أبجل الججار بالججار

 

 عسا يقػلػن عمػا  كبيخا . تعالى هللا

 

 

 

 

 
 


