
 العدمــية
 

 التعخيف @

 

العجمية محىب)*( أدبي وفمدفي ممحج، اىتم بالعجم باعتباره الهجو اآلخخ لمهجهد، بل ىه نياية 
 الهجهد، وبو نعخف حقيقة الحياة بعيجًا عن الشظخة السثالية والشظخة الهاقعية الدطحية. 

 

 التأسيذ وأبخز الذخريات@

 

= من أىم الذخريات العجمية في مجال األدب ديدتهفدكي الخوائي الخوسي، وفي مجال الفمدفة 
نيتذو صاحب مقهلة )مهت اإللو( والعجمية تخى أن الهجهد اإلليي وعجمو سهاء واليحدن أن 
يجيج الشاس أنفديم في ىحا السهضهع. والسؤرخهن يفخقهن بين اإللحاد والعجمية من حيث أن 

ار جانب اإللحاد)*( الرخيح )سارتخ مثاًل( أما العجمي فيخى أن السدألة سهاء )يدتهي السمحج يخت
الهجهد اإلليي وعجمو( وديدتهفدكي يخى أنو إذا كان اإللو)*( غيخ مهجهد فكل شيء مباح وال 

 معشى لألخالق)*(.

 

هحيج الخالص = وىحا السحىب مخفهض إسالميًّا ألنشا مطالبهن أواًل بتقخيخ الهجهد اإلليي والت
وثانيًا تقخيخ ارتباط قيام األخالق عمى التذخيع اإلسالمي في مرجرية األساسيين، فاألديب 

 والفيمدهف العجمي يشاقزان اإلسالم.

م وأنجريو دي 1<<1 – 81<1= بخزت العجمية في روايات الهاقعية الشقجية لجهستاف فمهبيخ 
م في 18?1 – 1:<1ية ألميل زوال م وفي أعسال الطبيعة االنطباع1;<1 – ??=1بمداك 

القخن التاسع عذخ. إال أن األديب الفخندي جهستاف فمهبيخ ىه السعبخ األول عن العجمية في 
 رواياتو، ثم أصبحت محىبًا أدبيًا لعجد كبيخ من األدباء في القخن التاسع عذخ.

 



ن وضحها معشى م من أبخز العجميين الحي>;?1 – ><<1= ويعج الذاعخ والشاقج جهتفخيج بن 
العجمية كسحىب أدبي، إذ قال بأن العجمية ليدت مجخد بث الياس والخزهع في نفهس الشاس بل 

 مهاجية شجاعة وصخيحة لحقائق الهجهد.

= وقج رحب ىحا الذاعخ بالحكهمة الشازية عشجما قامت في الثالثيشات من ىحا القخن عمى أساس 
ُعجَّ عجوًا لمشازية ألنو قال بأن البذخ متداوون أمام  أنيا مهاجية حاسسة لمهجهد الخاكج. إال أنو

العجم والفشاء وليذ ىشاك جشذ مفزل عمى غيخه. وقج صهدرت جسيع أعسالو األدبية عام 
 م.=9?1

 

 األفكار والسعتقجات @

 

= إن اإلندان ُخمق ولو إمكانات محجودة، وعميو لكي يثبت وجهده، أن يترخف في حجود ىحه 
 ال يتحهل إلى يائذ متقاعذ أو حالم مجشهن. اإلمكانات، بحيث

= إن البذخ يترارعهن، وىم يجركهن جيجًا أن العجم في انتظارىم وىحا الرخاع فهق طاقتيم 
 البذخية، لحلك يتحهل صخاعيم إلى عبث ال معشى لو.

= يشحرخ التدام األديب العجمي في تحكخة اإلندان بحجوده حتى يتسكن من استغالل حياتو عمى 
 دن وجو.أح

= العسل األدبي يثبت أن لكل شيء نياية، ومعشاه يتخكد في نيايتو التي تسشح الجاللة لمهجهد، وال 
يهجج عسل أدبي عظيم بجون نياية وإال فقج معشاه، وكحلك الحياة تفقج معشاىا إذا لم تكن ليا 

 نياية.

ث أن يرجم اإلندان = الخوماندية السثالية في نظخ األديب العجمي مجخد ىخوب مؤقت ال يمب
 بقدهة الهاقع وبالعجم الحي يشتظخه، وقج يكهن في ىحا االصطجام انيياره أو انحخافو.

= ييجف االلتدام األدبي لمعجمية إلى الشزهج الفكخي لإلندان ورفعو من مختبة الحيهان الحي ال 
 يجرك معشى العجم.

لفن، ألن السعخفة اإلندانية ال تتجدأ = تيجف العجمية إلى الغاء الفهاصل السرطشعة بين العمم وا
في مهاجية قجر اإلندان، وإذا اختمف طخيق العمم عن طخيق الفن فإن اليجف يبقى واحجًا وىه@ 

 السديج من السعخفة عن اإلندان وعالقتو بالعالم.



= إن اتيام العجمية بالدمبية وإشاعة روح اليأس، يخجع إلى الخهف من لفظ العجم ذاتو وىحه نظخة 
 قاصخة، ألن تجاىل العجم ال يمغي وجهده من حياتشا.

 

= العجمية ليدت مجخد إبخاز السهت والبذاعة والعشف والقبح ولكن األديب العجمي ىه الحي يشفح 
من خالل ذلك إلى معشى الحياة، وبحلك يهضح بأن العجم ىه الهجو اآلخخ لمهجهد، وال يسكن 

 اآلخخ. الفرل بيشيسا ألن معشى كل مشيسا يكسن في

 

 الجحور الفكخية والعقائجية@

 

= تخجع العجمية في أفكارىا إلى مدخحيات اإلغخيق القجامى، التي ترهر اإلندان وصخاعو مع 
 األقجار وكأنو صخاع ضج فكخة العجم.

 

= وكحلك العقائج الشرخانية وما تتزسشو من معاني السهت، ونياية العالم، واليهم اآلخخ، 
 والحداب .. الخ.

 

إال أن العجمية لم تبمهر العقيجة الجيشية في الحياة والسهت.. في اإليسان الحي يبعث عمى عسل = 
الخيخ والجج، واالجتياد إلعسار األرض لتكهن الحياة عمييا سعيجة مطسئشة. وإنسا اقترخت عمى 

ج، ترهيخ معاني العجم والجانب الدمبي في الحياة، عمى نحه يهحي بأن العجم ىه الهجهد الخال
 وطالسا كان األمخ كحلك فإن اإللحاد يحيط بالعجمية من كل جانب.

 

 أماكن االنتذار@

 

 = انتذخت العجمية في فخندا وإنكمتخا بذكل خاص والعالم الغخبي عامة.

 



 ويتزح مسا سبق @

 

أن العجمية محىب)*( أدبي ممحج يعتبخ العجم نياية الهجهد، ووفقًا ليحا السحىب يشحرخ التدام 
ب العجمي في تحكيخ اإلندان بحجوده حتى يدتغل حياتو استغالاًل عجميًّا، يشزج معو فكخ األدي

اإلندان، حدب زعم ىحا السحىب، نزجًا يخفعو من مختبة الحيهان الحي ال يجرك معشى العجم إلى 
مختبة األديب السجرك لو والحي يمغي الفهاصل السرطشعة بين العمم والفن، فاألديب العجمي ىه 

ي يشفح من خالل السهت والبذاعة والعشف والقبح إلى معشى الحياة العجمية، فالعجم ىه الهجو الح
اآلخخ لمهجهد. وال شك أن ىحه األفكار ال تخجم أية فكخة أخالقية أو ديشية، بل إنيا تتشافى كمية 

 معيسا.

 

  

 
 


