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 البرناسية )مذهب الفن للفن(

 التعخيف 4

البخناسية محىب)*( أدبي فمدفي ال ديشي قام عمى معارضة الخوماندية من حيث أنيا محىب الحاتية في الذعخ، 
عمى اعتبار  وعخض عهاطف الفخد الخاصة عمى الشاس شعخًا واتخاذه وسيمة لمتعبيخ عن الحات، بيشسا تقهم البخناسية

الفن غاية في ذاتو ال وسيمة لمتعبيخ عن الحات، وىي تيجف إلى جعل الذعخ فشًا مهضهعيًّا ىسو استخخاج الجسال 
من مظاىخ الظبيعة أو إضفائو عمى تمك السظاىخ، وتخفض البخناسية التقيج سمفًا بأي عقيجة أو فكخ أو أخالق)*( 

 سابقة.

 وىي تتخح شعار "الفن لمفن".

 ذ وأبخز الذخريات4التأسي

= أطمق أحج الشاشخين الفخنديين عمى مجسهعة من القرائج لبعض الذعخاء الشاشئين اسم "البخناس السعاصخ" إشارة 
إلى جبل البخناس الذييخ باليهنان التي تقظشو "آلية الذعخ" كسا كان يعتقج قجماء اليهنان إال أن االسم ذاع وانتذخ 

وإن كان دعاة ىحا السحىب قج انتدبها إلى محاىب أدبية أخخى تذكمت فيسا بعج لمتعبيخ عن اتجاه أدبي ججيج. 
 ومشيم4

 

م وىه شاعخ فخندي، نادى بالفهضى الجشدية، ووصف بـ "الدادية" أي التمحذ 1281 – 1281شارل بهدليخ  -
 بتعحيب اآلخخين.

 

 م وىه من أكبخ طالئع البخناسية.1218 – 1211ومشيم تيهفيل جهتييو  -

 

ومشيم له كشت دي ليل ويعج رئيذ ىحا السحىب، وقج تبمهرت مبادئو بعج مشترف القخن التاسع عذخ وانتيى بو  -
 األمخ إلى أن تخك الشرخانية إلى البهذية.

 

م وىه شاعخ فخندي، ويعج من أشج السجافعين عن ىحا السحىب. ومن أعسجة 1232 – 1288وماال راميو  -
 السحىب الخمدي أيزًا.
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 ر والسعتقجات4األفكا

 

= اعتبار األدب والفن غاية في ذاتييسا وأن ميستيسا اإلمتاع فقط ال السشفعة، وإثارة السذاعخ وإلياب اإلحداس 
 ليتحوق اإلندان الفن الجيج.

 

= تحظيم القجيم وتجميخه لبشاء العالم الججيج الخالي من الزياع، حدب زعسيم، والقجيم في رأييم، ىه كل ما يشظهي 
 لعقائج واألخالق والقيم.عمى ا

 

 = يحقق اإلندان سعادتو عن طخيق الفن ال عن طخيق العمم.

 

= استبعاد التعميم والتهجيو التخبهي عن الذعخ والفن عامة. واالىتسام بالذكل والتعبيخ األدبي أكثخ من اىتساميم 
 بالسزامين الفشية واألدبية.

 

 = إن الحياة تقميج لمفن وليذ العكذ.

 

 الفكخية والعقائجية4الجحور 

 

ق.م أول من ىاجم االتجاه التعميسي واألخالقي في الذعخ، وكان  388 – 323= كان أرسظه الفيمدهف اليهناني 
 يخد بحلك عمى أفالطهن الحي قخر أن الذعخ خادم الفمدفة)*( األخالقية وفكخة اإلرشاد التعميسي.

 

بخاطهرية الخومانية بكل اتجاىاتيا العسمية والشفعية، سيظخ االتجاه = وبعج سقهط اإلمبخاطهرية اإلغخيقية، وسيظخة اإلم
 التعميسي عمى األدب.
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= سيظخت الكشيدة )*( عمى الفمدفة واألدب وبقي االتجاه التعميسي في الذعخ ىه الدائج. ومع ذل وجج من يتحوق 
ة)*( حيث يؤكج عمى الستعة الفشية الذعخ من أجل القيم الجسالية، كالقجيذ أوغدظيهس في كتابو الشظخية السديحي

 التي تحوقيا ىه في األسمهب األدبي الحي كتبت بو األناجيل)*(.

 

 = ورغم تظهر الشقج األدبي في القخن الدادس عذخ إال أنو لم يتغمب عمى االتجاه التعميسي في األدب.

 

 ىه الستعة الفشية. = وفي القخن الدابع عذخ يؤكج بيخكهرني أن اليجف األساسي في الذعخ السدخحي

 

م والذاعخ شيممي 1281 -1111= وبسخور الدمن ازداد اليجهم عمى الجانب التعميسي لمفن من قبل ورد زورث 
 م ورواد السجرسة الخمدية أمثال بهدليخ وماال راميو.1288 – 1138

 

حتى ال تدتخجم في األغخاض  = وفي مظمع القخن العذخين اعتبخ الشقاد نظخية الفن لمفن.. دفاعًا مدتسيتًا عن الفن
 الشفعية السؤقتة.

 

ىه  –غيخ الرهرة الخارجية الستعمقة بالستعة الفشية  -= والهاقع أن السزسهن الفكخي والعقائجي ليحا السحىب)*( 
رفض كل فكخة وعقيجة وأخالق سابقة وخاصة ما يتعمق بالجين)*( وإن كان ىحا األمخ لم يكن واضحًا في آثار 

 ىب.أصحاب السحا 

 

= لحلك كان اليجهم عمى مجرسة الفن لمفن، بعج انحخافيا الكبيخ عن الحياة الهاعية العاقمة من قبل بعض الشقاد 
أمثال ت.س. اليهت الحي اتيم أصحابيا بالخظأ وقرخ الشظخ، وقخر أنو البج من االلتدام لألديب أو الذاعخ. وأن 

 الكتابة ذات نفع اجتساعي ما لمقارىء.غاية الذعخ والشقج ُتمدم كل شاعخ وناقج أن تكهن 

 

 االنتذار ومشاطق الشفهذ4
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= محىب)*( الفن لمفن مثل بقية السحاىب األدبية نذأ في أوروبا، وأشج الستحسدين لو كانها في فخندا، أم السحاىب 
 تقخيبًا، ولكن كان لو أنرار في ألسانيا وإيظاليا، ووصل السحىب إلى أمخيكا وغيخىا من الجول.

 

إال أنو تقمص بعج ذلك وتقهقع عمى نفدو بعج أن وجو لو الشقج الذجيج النحخافو عن كثيخ من األصهل التي بشي 
 عمييا، والقيم التي كان يمدمو التقيج بيا.

 

 = مالحظـة4

 

يالحظ أن البخناسية تعدل األدب عن قزايا الحياة االجتساعية والدياسية وتجعمو غاية في حج ذاتو، واإلسالم  -
يحجد غايات اإلندان في الحياة، وال يقبل أن يكهن األدب غاية في ذاتو، كسا يخفض اإلسالم األدب السكذهف الحي 
يدتخجم كأداة لالنحخاف ويقيذ قيستو بسهازين الخيخ والذخ، وإذا صجر األدب عن ترهر يخفض القيم الجيشية فيه 

 قاييذ الرياغة أو حدن التعبيخ.مخفهض شكاًل ومهضهعًا ميسا سست قيستو األدبية وفقًا لس

 

 ويتزح مسا سبق4

 

أن البخناسية محىب أدبي فمدفي ال ديشي، يعارض الخوماندية من حيث أنيا محىب الحاتية في الذعخ، وىه يعتبخ 
األدب والفن غاية في حج ذاتييسا، ال وسيمة لمتعبيخ عن الحات، ويخنه إلى تحظيم كل ما ىه قجيم وتجميخه من أجل 

العالم الججيج الخالي من الزياع حدب زعم أنرار السحىب. ولسا كان القجيم في ىحا السحىب يعشي كل ما بشاء 
يشظهي عمى العقائج واألخالق)*( والقيم، فإن تحظيم القجيم يعشي في ىحا السحىب)*( وجهب تحظيم الجين)*( والقيم 

 س ىحا السحىب ويتعامل مع حراده الفكخي.األخالقية األمخ الحي يجب أن يتشبو لو الذباب السدمم وىه يجر 

 

 

 

 
 


