
 الواقعــية
 

 التعخيف @

 

الػاقعية محىب)*( أدبي فكخي مادي)*( ممحج، إذ يقترخ في ترػيخه الحياة والتعبيخ عشيا عمى 
عالع السادة، ويخفس عالع الغيب واإليسان باهلل، ويرػر اإلندان بالحيػان الحي تديخه غخائده ال 

 عقمو.

 

 التأسيذ وأبخز الذخريات@

 

 التي)*( الججلية)*( والسادية والتجخيبية الػضعية بالفمدفات الػاقعي السحىب نذأة ارتبصت ●
@ اتجاىات ثالثة في الػاقعية وسارت بعجه، وما عذخ التاسع القخن  مغ األول الشرف في ضيخت
 @فخوعيا شتى في أعالم ولمػاقعية. االشتخاكية والػاقعية الصبيعية والػاقعية الشقجية الػاقعية

 

 @الشقجية الػاقعية أعالم ●

 

م ومغ قررو روايتو السذيػرة السمياة 1;<9 – ??=9القّراص الفخندي أنػريو دي بمداك  -
 م.<:?9 – ?8<9جدًء، صػر فييا الحياة الفخندية بيغ عام  :?اإلندانية في 

 

 م ولو الخواية السذيػرة قرة مجيشتيغ. 1;<9 – 98<9الكاتب اإلنكميدي شارل ديكشد  -

 

 م ولو القرة السذيػرة الحخب والدالم.91?9 – <8<9ػلدتػي األديب الخوسي ت -

 



 األديب الخوسي دستػفدكي مؤلف الجخيسة والعقاب. -

 

م ولو القرة السذيػرة العجػز والبحخ 9>?9 – ??<9واألديب األمخيكي أرندت ىسشجػاي  -
 وقج مات مشتحخًا.

 

 @الصبيعية الػاقعية أعالم ●

 

م مؤلف قرة الحيػان البذخي وفييا يصبق 81?9 – 1:<9إميل زوال األديب الفخندي  -
 نطخيات دارون في التصػر، ونطخيات مشجل في الػراثة، وكمػد بخنار في الصب.

 

 م األديب الفخندي ومؤلف القرة السذيػرة مجام بػفاري.1<<9 -89<9جػستاف فمػبيخ  -

 

 )*(@االشتخاكية الػاقعية أعالم ●

 

كاتب روسي، عاصخ الثػرة)*( الخوسية الذيػعية، ومؤلف م >9?9 – <><9مكديع جػركي  -
 قرة األم.

 

 م وىػ شاعخ الثػرة الخوسية الذيػعية، وقج مات مشتحخًا.91?9 – 8?<9ماياكػ فدكي  -

 

 م وىػ شاعخ أسباني.>9?9 – <?<9لػركا  -

 

 م وىػ شاعخ تذيمي.9=?9 – :1?9بابممػ نيخودا  -

 



 جيث.وىػ كاتب فخندي ح –جػرج لػكاش  -

 

وىػ مفكخ فخندي اىتجى إلى اإلسالم وسسى نفدو  –كسا كان مغ أعالميا @ روجيو جارودي  -
 رجاء جارودي وإن كان مازال يتأرجح بيغ ماضيو وحاضخه.

 

 األفكار والسعتقجات@

 

 .اتجاىات ثالثة إلى تقجم، كسا الػاقعي،)*( السحىب تذعب ●

 

 الػاقعية الشقجية ومغ أفكارىا@ -

 

 تسام بشقج السجتسع ومذكالتو.االى -9

 

 التخكيد عمى جػانب الذخ والجخيسة. -8

 

 السيل إلى التذاؤم واعتبار الذخ عشرخًا أصياًل في الحياة. -9

 

 السيسة الخئيدية لمػاقعية الشقجية الكذف عغ حقيقة الصبيعة. -:

 

 اختيار القرة وسيمة لبث األفكار التي يخيجونيا. -;

 

 الصبيعية@الػاقعية  -



 

 تتفق مع الػاقعية في جسيع آرائيا وأفكارىا وتديج عمييا@

 

 التأثخ بالشطخيات العمسية والجعػة إلى تصبيقيا في مجال العسل األدبي. -9

 

اإلندان في نطخىا حيػان تديخه غخائده، وكل شيء فيو يسكغ تحميمو، فحياتو الذعػرية  -8
 ية.والفكخية والجدسية تخجع إلى إفخازات غجد

 

 الػاقعية االشتخاكية@

 

 وقج نادت بيا الساركدية ومغ أفكارىا@

 

إن الشذاط االقترادي)*( في نذأتو وتصػره ىػ أساس اإلبجاع)*( الفشي، لحلظ يجب تػضيف  -9
 األدب لخجمة السجتسع حدب السفيػم الساركدي.

 

لعسال والفالحيغ العسل األدبي الفشي عميو أن ييتع بترػيخ الرخاع الصبقي بيغ شبقة ا -8
وشبقة الخأسسالية والبخجػازييغ)*(، وانترار األولى التي تحسل الخيخ واإلبجاع عمى الثانية التي 

 ىي مرجر الذخور في الحياة.

 

 رفس أي ترػرات غيبية، وخاصة ما يتعمق مشيا بالعقائج الدساوية. -9

 

 استغالل جسيع الفشػن األدبية لشذخ السحىب)*( الساركدي. -:

 



 لجحور الفكخية والعقائجية@ا

إن األسذ التي قامت عمييا الػاقعية ىي السحاىب الفمدفية السادية)*(، مثل الفمدفة )*( 
الػضعية التي انتذخت في فخندا في الشرف األول مغ القخن التاسع عذخ ورائجىا الفيمدػف 

 الفخندي كػنت التي تخفس كل ما ىػ غيبي، وتقترخ عمى عالع السادة والحذ.

 

 وكحلظ تعج الفمدفة التجخيبية التي تمتقي مع الػضعية في رفس الغيبيات مغ جحور الػاقعية.

ومغ الجحور الفكخية العسيقة لمػاقعية االشتخاكية)*(@ الفمدفة السادية الججلية)*( التي نادى بيا 
التي تعج العقيجة الخسسية لمذيػعية الجولية والتي مغ مفاىيسيا أن السادة ىي  ماركذ وإنجمد

 الػجػد الحقيقي، وأن القيع العقمية انبثقت مغ العالقات السادية بيغ الشاس.

وكحلظ تختبط الػاقعية بالشطخية الفمدفية التي تخى أن الحياة تشبت عمى الذخ، وأن ما يبجو مغ 
 ًء زائفًا يسػه واقع الحياة الفكخية ويخفي شبيعة اإلندان الحقيقية.مطاىخ الخيخ ليذ إال شال

وقج عبخ الفيمدػف اإلنكميدي ىػبد عغ ىحا االتجاه بقػلو@ "إن اإلندان ذئب ال ىع لو إال الفتظ 
 باإلندان".

وقج عسل دعاة الػاقعية عمى ربط اإلندان الغخبي بغخائده وحيػانيتو، وتػجيو نطخه إلى التخاب ال 
 إلى الدساء، وزادوا في ماديتو، وساعجوا عمى إفداده وإيقاظ شيػتو.

أما دعاة الػاقعية االشتخاكية أو الذيػعية، الحيغ سصخوا الكتب والسقاالت والقرز والسدخحيات 
واألشعار في تسجيج الذيػعية، والدعع أنيا الحقيقة لمدعادة البذخية، فقج زادوا اإلندانية شقاء 

شكا، وقج تحصست فمدفتيع في أوروبا الذخقية تحت مصارق الػاقع السؤلع.. كسا وتعاسة ومعيذة ض
نخى بأم أعيششا اآلن، إذ بجأت تتخاجع بخصى سخيعة إلى عفغ التاريخ الحي ال يخحع، وتفكظ ما 

 كان يعخف باالتحاد الدػفيتي، وعاد اإلسالم إلى الجول اإلسالمية.

عسل لجنياك كأنظ تعير أبجًا" ويخفس الشطخ بتذاؤم إلى واإلسالم يجعػ إلى االىتسام بالجنيا" ا 
تراريف القجر وليذ ثسة ما يسشع اإلندان مغ التأثيخ والتغييخ في حياتو والسجتسع الحي يعير 

أي  –فيو. وقج كخم اإلسالم اإلندان ولع يزعو في مراف القخود واىتع بجانبو الخوحي باعتباره 
صالبو التي ال يجػز إغفاليا وال االقترار عمى أحجىا دون جدجًا وروحًا، ولكلًّ م –اإلندان 

اآلخخ. والسدمع يخفس الشطخية الفمدفية التي تقػل@ "إن الحياة قج بشيت عمى الذخ" واألديان )*( 
 عسػمًا جاءت لمقزاء عمى الذخ والشيػض بالشفذ البذخية.



 

 ويتزح مسا سبق@

 

ػر الحياة كسادة ويخفس عالع الغيب وال يؤمغ أن الػاقعية محىب)*( أدبي فكخي مادي ممحج، ير
باهلل، ويخى أن اإلندان عبارة عغ مجسػعة مغ الغخائد الحيػانية، ويتخح كل ذلظ أساسًا ألفكاره 
التي تقػم عمى االىتسام بشقج السجتسع وبحث مذكالتو مع التخكيد عمى جػانب الذخ والجخيسة، 

لشقج مخكدة في الكذف عغ حقيقة الصبيعة)*( والسيل إلى الشدعات التذاؤمية وجعل ميسة ا
كصبيعة بال روح أو قيع. ومغ ىشا كانت آثار ىحا السحىب األدبي السجمخة عمى الذباب السدمع إذا 

 لع يزع ىحه األمػر في حدبانو وىػ يتعامل مع اإلفخازات األدبية ليحا السحىب.
 


