
 الرمزيــة
 التعخيف :

 بهاسظة السختمفة والفمدفية األدبية التجارب عن يعبخ ممحج، فمدفي أدبي)*( محىب الخمدية ●
 .التمسيح أو اإلشارة أو الخمد

والخمد معشاه اإليحاء، أي التعبيخ غيخ السباشخ عن الشهاحي الشفدية السدتتخة التي ال تقهى  -
 التعبيخ عشيا مباشخة.المغة عمى أدائيا أو ال يخاد 

وال تخمه الخمدية من مزامين فكخية واجتساعية، تجعه إلى التحمل من القيم الجيشية والخمقية،  -
 بل تتسخد عمييا؛ متدتخة بالخمد واإلشارة.

 وتعج الخمدية األساس السؤثخ في محىب الحجاثة الفكخي واألدبي الحي خمفو. -

 التأسيذ وأبخز الذخريات:

 السحىب أن إال القجماء واليهنانيين الفخاعشة عشج ىه كسا ججًا، قجيم الخمد تعسالاس أن رغم ●
ديًّا بيانًا فخن كاتباً  عذخون  أصجر حيث م6881 عام إال يعخف لم الستسيدة بخرائرو الخمدي 

نذخ في إحجى الرحف يعمن ميالد السحىب الخمدي، وعخف ىؤالء الكّتاب حتى مظمع القخن 
الغامزين. وقج جاء في البيان: إن ىجفيم "تقجيم نهع من التجخبة األدبية العذخين باألدباء 

تدتخجم فييا الكمسات الستحزار حاالت وججانية، سهاء كانت شعهرية أو ال شعهرية، برخف 
الشظخ عن الساديات السحدهسة التي تخمد إلى ىحه الكمسات، وبرخف الشظخ عن السحتهى 

 األدبية تجخبة وججانية في السقام األول". العقمي الحي تتزسشو، ألن التجخبة

 :الخمدية رأس مدقط وىي فخندا في الخمدي  السحىب في الذخريات أبخز ومن ●

 م وتمسيحه رامبه.6611 – 6886األديب الفخندي بهدليخ  -

 م ويعج من رمهز محىب الحجاثة أيزًا.6868 – 6888وماالرراميو  -

 

 

 

 األفكار والمعتقدات :



 واآلراء التي تزسشتيا الخمدية:من األفكار 

 الخيال عالم إلى والجشهح وسياسية، اجتساعية مذكالت من فيو وما الهاقع عالم عن االبتعاد ●
 لسعاني العقمية والسذاعخ العاطفية.ا عن السعبخ ىه الخمد يكهن  بحيث

 وقج الجيشية، العقيجة غياب عن ويعهضيم الخوحي الفخاغ يدج مجيهل مثالي عالم عن البحث ●
 .األرواح واألشباح الالشعهر عالم في ضالتيم الخمديهن  وجج

لغخوب ا لفع مثل روحية، أجهاء عن تعبخ مهحية، ألفاظ واستخجام ججيجة تعبيخية أساليب اتخاذ ●
الحي يهحي بسرخع الذسذ الجامي والذعهر بدوال أمخ ما، واإلحداس باإلنقباض. وكحلك تعسج 

الرفات الستباعجة رغبة في اإليحاء مثل تعبيخات: الكهن السقسخ، الزهء الخمدية إلى تقخيب 
 الباكي، الذسذ السخة السحاق.. الخ.

يهن إلى الذعخ السظمق مع التدام القافية أو الخمد  دعى فقج التقميجية، األوزان من الذعخ تحخيخ ●
 الذعخ الحخ وذلك لتدايخ السهسيقى فيو دفعات الذعهر.

 والعقائدية:الجذور الفكرية 

 الحقائق إنكار عمى تقهم نظخية وىي أفالطهن، لجى السثل نظخية عن الخمدية انبثقت لقج ●
ل)*( اإلندان الظاىخ الهاعي عقل عق إن: وتقهل مثالية، حقائق عن الشظخية وتعبخ السمسهسة،

 محجود، وأن اإلندان يسمك عقاًل غيخ واٍع أرحب من ذلك العقل.

 عمى الخمدية لهالدة وثقافية واجتساعية عقجية عهامل تجسعت عذخ التاسع القخن  أواخخ وفي ●
 :األدباء من وغيخه بهدليخ: يج

)*( الفمدفة زرعتيا التي)*( السادية في الغخبي اإلندان انغساس في وتتسثل: العقجية العهامل ●
 عجم تخكو الحي الفخاغ ملء في)*( واإللحاد السادية فذمت وقج الخوحي، كيانو ونديان الهضعية،

 .باهلل اإليسان

جه بعض األدباء يخي ما بين الحاد االجتساعي الرخاع في وتتسثل: اإلجتساعية العهامل ●
والسفكخين من حخية مظمقة وإباحية أخالقية، وبين ما يسارسو السجتسع من ضغط وكبح لجساحيم، 

الخيالية  –األمخيكي ادجار اآلن به مسا زاد بتأثخىم بشظخية السثل األفالطهنية وكتابات الكاتب 
 الستسيدة.

 



العهامل الفشية : وذلك باعتقادىم أن المغة عاجدة عن التعبيخ عن تجخبتيم الذعهرية العسيقة،  -
 فمم يبق إال الخمد ليعبخ فيو األديب عن مكشهنات صجره.

 االنتشار ومواقع النفوذ:

 أوروبا في انتذخت ثم والفكخية، األدبية)*( السحاىب أكثخ ولجت حيث فخندا في الخمدية بجأت ●
 .وأمخيكا

ندان األوروبي وضياعو بدبب طغيان اإل تسدق  نتائج من نتيجة السحىب ىحا يكهن  ويكاد ●
الشدعة السادية وغيبة الحقيقة، والتعمق بالعقل البذخي وحجه لمهصهل إلييا، من خالل عمهم تهىم 

شك أن الخمدية ثسخة من ثسخات الفخاغ الخوحي  بالخالص عشج الديخ في دروب الجسال، وال
 واليخوب من مهاجية السذكالت باستخجام الخمد في التعبيخ عشيا.

 ويتزح مسا سبق:

أن الخمدية محىب أدبي يتحمل من القيم الجيشية، ويعبخ عن التجارب األدبية الفمدفية من خالل 
م الخيال، وبحثًا عن مثالية مجيهلة تعهض الخمد والتمسيح، نأيًا من عالم الهاقع وجشهحًا إلى عال

الذباب عن غياب العقيجة الجيشية، وذلك باستخجام األساليب التعبيخية الججيجة، واأللفاظ السهحية، 
وتحخيخ الذعخ من كافة قيهد الهزن التقميجية. والشك في خظهرة ىحا السحىب عمى الذباب السدمم 

 الستقجمة والتي تيجر القيم الجيشية.إن درسو دون أن يكهن ممسًا سمفًا بأسدو 

 
 


