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  المذاهب األدبية مدخل لمفهوم 
 )مقّدمة( 

يذكل مػضػع )السحاىب األدبّية( قاعجة أساسية ال غشى ألي مثقٍف عشيا، وىي تاريٌخ جػىخي ألىع العصاءات  
اإلندانّية الحزارّية، وال بج لكل مذتغل في األدب أن يكػن ملسًا بسحاىبو وتصّػراتو والعػامل السؤثخة فيو ومدايا كل 

 محىٍب أو مخحلة، ومدّػغات نذػئيا وتغّيخىا.. 

السحاىب األدبّية الغخبية فلع تعج مقترخة على آداب الغخب بقجر ما أضحت معصياتيا مائجة عالسّية مذتخكة،  أما
فأدب كل أمة ما ىػ إال نتاج إنداني وال بج لو أن يتفاعل ويتػاصل ويؤثخ ويتأثخ بآداب األمع األخخى، واألدب 

ػقعيا الجغخافي وعالقاتيا التاريخية واالقترادية العخبي أدب أمة ىي مغ أقخب أمع العالع إلى أوربا، بحكع م
 والثقافية، فال ريب في أنيا تذاركيا التفاعل األدبي أخحًا وعصاًء.

وأن ما يجخي ىشا، أو ىشاك، سخعان ما تدخي أصجاؤه إلى الصخف اآلخخ، واشلع أدباؤنا ومفكخونا على اآلداب  
مغ خالل االترال السباشخ أو مغ خالل التخجسة والتأليف، وال  الغخبية ومحاىبيا وما كتب فييا مغ الجراسات سػاء

تدال تجّرس في جامعاتشا ومعاىجنا ومجارسشا السحاىب األدبية الغخبّية، وال ندال نػالي فييا التأليف والتخجسة لتكػن لشا 
التي تجخي ضسشو عػنًا على تفقو اآلداب وَضْػءًا يكذف كثيخًا مغ خرائز أدبشا الحجيث والسعاصخ والتيارات 

 وتعسل فيو، فسسا ال شظ فيو أنشا تأثخنا باآلداب الغخبية تأثخًا كبيخًا دون إغفالشا معصياِت أصالتشا التخاثّية السدتسّخة.

 مرطلح المذهب األدبي:• 

 السحىب األدبّي مجسػعة مغ السبادئ الجسالية والفكخّية واألخالقية تذّكل في مجسػعيا لجى شعب مغ الذعػب، أو
لجى مجسػعٍة مغ الذعػب في فتخة معّيشة مغ الدمان، تّيارًا يربغ الشتاج األدبّي والفشّي بربغة غالبة تسّيد ذلظ 
الشتاج عسا قبلو وما بعجه في سياق التصّػر. ويذسل السحىُب كّل أنػاع اإلبجاع الفشّي كاألدب والخسع والدخخفة والصخز 

 ة األمة حػل شخائق تعبيخىا الفشّية.السعسارّية فيػ حريلة فلدفّية تبلػر نطخ 

 نذأة المذهب األدبي:• 

ال يجخي اإلنتاج األدبي والفشّي بسعدٍل عغ السجتسع والبيئة، والسبجع محكػٌم، إلى حٍج بعيج، بسحيصو الحي يعير 
ة التي تحيط بو كالجبال فيو، ويكّػن جدءًا مشو يبادلو التفاعل أخحًا وعصاًء، وتأّثخًا وتأثيخًا، فيػ يتأثخ بالبيئة الصبيع

والبحار واألنيار والرحارى، ىحه البيئة التي يدتجعي اختالفيا اختالفًا ضخوريًا في الػاقع البذخّي مغ حيث التكػيغ 
الجدجّي والصباع وضخوب السعيذة والخؤى الفكخية والفشّية، واللغة وضخوب التعبيخ، ومغ جية أخخى فالسبجع 

 ة بكل ما تعشيو مغ الدكػن أو االصصخاب، والتجانذ أو التذّعب، والتشػع والتقّلب.محكػم أيزًا بالبيئة البذخي
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ومغ ىشا انصلق السحىب التاريخي الشقجي الحي ُعشي بجراسة البيئة ومجى تأثيخىا في اآلداب والفشػن وتأثخىا بيا  
وإرىاصاتيا السدتقبلّية، ومغ ىحا التأثيخ وداللة ىحه اإلبجاعات على مالمح البيئة وترػيخىا لتياراتيا الخفّية والطاىخة 

البيئي العام يتكّػن عفػيًا، على صعيجي السسارسة واإلنتاج )محىب( ال تتزح معالسو أول األمخ، بل يحتاج إلى 
مخور عذخات الدشيغ حتى يأتي الجارسػن والشقاد الحيغ يتأملػن تلظ الطاىخة وأسبابيا وتجلياتيا وتصػرىا ثع 

خالص قػاعجىا وفلدفتيا وتحجيج معالسيا وأعالميا ومرصلحاتيا وضخوفيا السكانية والدمانية، فإذا يخلرػن إلى است
 نحغ أمام مجرسة نقجية كاملة تشذأ حػل ىحا السحىب أو ذاك.

 

إذًا تكّػٌن جساعّي ال يقترخ على فخٍد بعيشو بل يذسل عجدًا كبيخًا مغ السبجعيغ جسعت بيشيع ذوقّية  فالمذهب األدبي
واحجة وأمدجة متذابية لػقػعيع تحت تأثيخ مشاخ بيئي عاٍم، والسحىب ال يأتي فجأة فيشدخ ما قبلو، وال يدول فجأة 

ر السجرسة الدابقة والسجرسة الخاىشة، ثع تدول اآلثار أمام مػجة محىبية ججيجة، بل يتكػن تجريجيًا حيث تتعاير آثا
القجيسة رويجًا رويجًا، ثع ال يلبث السحىب أن يتالشى تجريجيًا أمام مجرسة الحقة، وتتدامغ آثار السجرستيغ لجى كاتب 

 بعيشو، في بعس األحيان، أو لجى عجٍد مغ الكتاب والسبجعيغ في فتخة واحجة.

ائو عػدة بسالمح ججيجة، بل قج تػجج في وقت واحج مالمُح لسجارَس عجيجة، كسا ىػ وقج يكػن للسحىب بعج انصػ  
األمخ في األدب العخبي الحجيث حيث تذاىُج معًا اتجاىات السجارس التقليجية واإلبجاعية والخمدية والػاقعية، وذلظ 

والثقافات والسدتػى الحزاري الختالف الذخوط الخاصة التي يخزع ليا كٌل مغ األدباء والسبجعيغ كتشػع الطخوف 
والتفاعل مع التيارات الججيجة أو الغخبية، وسخعة تصّػر األديب أو تباشؤه في االستجابة والتالؤم واختالف السػاىب 

 والسدايا الفخدية.

 /  لثانيةالمحاضرة ا

 /  لثةلثاالمحاضرة ا

 /  رابعةلالمحاضرة ا

 /  خامدةلالمحاضرة ا

 / لدادسة المحاضرة ا
 

 

  /  بعةالمحاضرة الدا 
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 /  ثامنةالمحاضرة ال
 

 / تاسعةالمحاضرة ال 
 

 /  عاشرةالمحاضرة ال
 


