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الملخص

جاءت املدرسة الواقعية رداً على املدرسة الرومانسية ،وقد اعتقد أصػااب ذػ ا املدرسػة برػرورة معالػة الواقػ مػ رسػم
أشػػلاؿ الواق ػ كيػػا ذ ػ  ،وتسػػليا اوا ػواء علػػى جوانػػر ذامػػة نرنػػد الللػػاف إنأػػابا لللياػػور بأسػػلوب نسػػل الواق ػ
بدقائقه دوف غرابة أو نلور .الواقعيػة العقننيػة ذػ إ ػدو فػروع الواقعيػة ال إيعيػة إذ نعتػ العقػ  ،مأػدراً رئيسػاً لليعرفػة
والتللػ الإرػػر  ،ويف اػوء ذػ ا املدرسػة الللرنػػة ،الغػرض مػػر تربيػة اإلنسػػاف ذػو الوصػػوؿ إ السػعادة ،وذػ ا تتاقػ
بالتلييػة الإرػرنة املتوازنػػة الػ لػػدناا القػػوة واحنسػػلاـ الرو ػ  .وأمػػا الرضمػػا  )ٜٔٗٓ-ٔٛٚٙذػػو مػػر أبػػرز املللػرنر
واملألاا احجتياعيا العرب ومر ّرواد التللػ الػواقع وح سػيّيا الواقعيػة العقننيػة .فاملقالػة ذػ ا تعػاجُ جػ ور تللػر
الواقعيػة العقننيػة مسػتادماً املػلاو الوصػل ػ التاليلػ مػر سػنؿ دراسػة ستسػة آفػارا املقت لػة وذػ  :أدب وفػر ،أنػتم
دؿ بعػػا اللتػػائو للإا ػ عل ػی أف الرضمػػا ػػا أنػػه ك ػاف نعػػي يف
الرػػعراء ،ذتػػاؼ اوودنػػة ،الرضمانيػػات والقوميػػات .ن ػ ّ
الغرب مل صغرا ،وتأفر مر تياراته الللرنة ،كػاف ضملػ ونل ػر إ القرػانا الإرػرنة بل ػرة واقعيػة عقننيػة .فلػری تػأمنت
ذ ا اللوع مر التلل للرضما يف أربعة حماور رئيسة وذ  :الرعر ،واللتابة ،والتعليم ،والرتبية ،والدنر.

الكلمات الرئيسة :املدارس اودبية؛ الواقعية؛ العقننية؛ اودب العريب؛ أما الرضما .

 الکاتبة المسؤولة

mhashemi27@hotmail.com
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 .1المقدمة
إ ّف مأ ػ ل «الواقعيػػة» مػػر املأ ػ لاات امل الػػة واللرلااػػة ال ػ ختتلػػف ملاذيياػػا بػػاستنؼ
ميادنر اللراط اإلنسا مر جاة ،وباستنؼ اجتاذات اللقػاد واودبػاء ومل ػر اودب مػر جاػة
أسرو؛ وعلى سإي املثػاؿ ،مأػ ل «الواقعيػة» يف السياسػة نعػا القإػوؿ بػاومر الواقػ واحعػرتاؼ
باوواػاع السػػائدة .وأمػا يف اودب فػػهف ذػ ا املأػ ل نقأػػد بػه أ يانػاً من ػة الواقػ وتسػػلي
تلاصػػيله وتأػػونرا تأػػونراً فوتوغرافيػاً رفيػاً ،وإبعػػاد علاصػػر ا يػػاؿ اهتػػلّ و اونلػػه ،ونقأػػد أ يانػاً
أسرو احليادنة أو املواوعية الأػارمة الػ دتلػ تسػرب أفلػار اللاتػر وعواللػه ومذاجػه الػ ا إ
أعياله اودبية ملدور ،ح .ت.)ٕٛ :
تم إح رػلنت اهتتيػ و يػاة الرػعر ،بيليػا نػرو
نرو الإعا أف الواقعية ذ تلك ال ح ّ
آسروف أف الواقعية تتس لل ّ اآلفار اودبية تقرنإاًكيا ن ذر «روج جارود » يف كتابه «واقعية
بػػن اػػلاؼ» جػػارود  ،ح .ت )٘ٙ :أو «آرنولػػد كيت ػ » يف كتابػػه «مػػدس إ الروانػػة اإلذمليذنػػة»
كيت ٖ٘ :ٜٔٚٚ ،

ومابعدذا).

ومػر اللتّػػاب املتييػذنر يف اووسػػاط اودبيػػة ،الػ نر تػأفّروا بالواقعيػػة العقننيػػة ذػػو أمػػا الرضمػػا
ونتأم يف صييياا ،نتإلور له أ ّف الرضما
ر علی قراء ا ّ
فير نلل ّ
ال كتر آفارا علی أساساا؛ َ
جراء مواصلة
دتيذ فعنً بالللر العلي الواقع العقن كيا تأفّر باحلرارتا الررقية والغربية ،ومر ّ
الدراسة يف أدبه الرائ نللل لليتل ّق أنّه ذو املللر اوكثػر التذامػا بػاودب الػواقع  ،بػ أنّػه بلػ
ذروة الواقعية .نستلد قوللا ذ ا إلی مػا كتإػه جػورج لرابيرػ يف لػة «الرسػالة» يف عػدد دمتػاز عػر
املللػر أمػػا الرضمػػا قػػائن« :جػػاءت أفلػارا عيػػن فليػػا رائعػػا رتػ بػػا املرػػيوف والأػػورة ورفع ػ
كاتإاا حب إلی الألوؼ اومامية لليدرسة الواقعية» لرابير  ،ح .ت.)ٜ٘ :
إذف رمػاوؿ يف ذػ ا الإاػ أف نرػ إلػی املييػذات الرئيسػة مػػر الواقعيػة علػػد الرضمػا ّ نت ػ ّػرؽ
إل ػػی ذػ ػ ا املييػ ػذات م ػػر س ػػنؿ ستس ػػة كت ػػر م ػػر م للات ػػه وذػ ػ  :الرضماني ػػات ،القومي ػػات ،ذت ػػاؼ
اوودنة ،أدب وفر وأنتم الرعراء ،مسلّ ا اواواء علياا ع اإلجابة عر الس اؿ التايل:
 كيف تتللی مرتلذات الواقعية العقننية علد الرضما ؟
ودمّا جدنر بال كر ذو أ ّف ذلاؾ دراسات عليية تلاول الإا عر املللر اودنر أما الرضما وآفارا ملاا:
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 رسالة «بررس و معريف شاأي  ،آفار و افلار أما الرضما » ،عإ جادر  ،جامعة تربي مدرس.ٖٔٛٓ ،
 رسػػالة «مرػػاما اجتيػػاع در آفػػار امػػا الرضمػػا بػػا توجػػه بػػه سػػإك اديب» ،فاليػػه يس ػ ،
جامع ػ ػػة اص ػ ػػلااف .ٖٔٛ٘ ،وج ػ ػػدنر باملن ػ ػػة أف ذ ػ ػ ا الرس ػ ػػالة ّأدت دورذ ػ ػػا يف معال ػ ػػة القر ػ ػػانا
اوس ػػلوبية يف ش ػػعر الرضم ػػا رم ػػو اإلصم ػػاز ،والتر ػػإياات ،واحس ػػتعارات الإعي ػػدة م ػػر ال ػ ذر ،وس ػػاولة
اوللاظ.
 رسالة «بررس ونژگياا شلل ومريو نثر أما الرضما » ،حميد سر يس  ،جامعة راز .ٖٜٔٛ ،
 مقالػػة «جلػػس سػػتيذ و ااسػػدار ازصػػل در آفػػار أمػػا الرضمػػا » ،كػ ی روشػػلللر ،لػػة
مدرس ،العددٖ.ٖٔٛٓ ،
 مقالة «حتلي ساستار و حمتوان اشعار ملثور أما الرضما » ،ك روشلللر و معأومة
نعي قذونا ،لة اليعة العليية اإلنرانية للغة العربية و آداهبا ،العددٖٔٛ٘ ،ٙ
 مقالػػة « بازتػػاب ملػػاذيم و تعػػاب قػػرآف در آفػػار أمػػا الرضمػػا » ،امدصػػدق و معأػػومة
نعي قذونا ،لة اژوذرلامه انتقاد متوف وكتر علوـ انسا  ،العددٕ٘.
 مقالة «روابا بيلامتا هنو الإنغه با آفار أما الرضما » ،ابواحلسر أما مقدس و سر
سلف و سعد اهلل شمانو  ،لة اژوذرلامه نقد ادب عريب ،العددٔ.ٖٜٔٛ ،
 مقال ػػة «كامي ػػايب وناك ػ ػام م ػػردـ از دن ػػدگاا أم ػػا الرضم ػػا » ،ما ػػا ػػاج زادا و رعل ػػا
نأ اور ،لة لساف مإا ،العدد.ٖٜٖٔ ،ٔٚ
وللر باللسإة إلی الواقعية العقننية ودراستاا يف م للات الرضما  ،ما أل امل للتاف علی دراسة ساصة.
 .1-1نشأة الواقعيَّة
بػدأت الواقعيةػػة  )Realismركػػة وااػػاة املعػػاف يف الل ّػر يف القػػرف الثػػامر عرػػر .وحبلػػوؿ ملتأػػف

القػػرف التاسػ عرػػر أصػػإا ذػ الرػػل اللػ ّػا السػػائد .ولقػػد كانػ الواقعيةػػة ،فػػورة علػػى كػ ّ مػػر
التقليدنػػة اللنسػػيليّة ،والعالليّػػة الرومانسػػيّة ،وشمػػا ركتػػاف فليّتػػاف عال ػ أعيابيػػا أمػػور احليػػاة
بأسػػالير مثاليػػة .فت اػػر أعيػػاؿ التقليػػدنا اللنسػػيليا احليػػاة علػػى ّأهنػػا أكثػػر مل قيػةً وترتيإػاً دمػّػا
ذػ عليػػه يف الواقػ ّ .أمػػا أعيػػاؿ العػػالليا «الرومانسػػيا» فت اػُػر احليػػاة علػػى ّأهنػػا أكثػػر إفػػارة مػػر اللا يػػة
العالليػة ،وأكثػػر بعثػاً علػػى الرػعور بال يأنيلػػة دمّػا ذػ عليػه يف واقػ احليػاة أصػنً .ونإػ ؿ الواقعيػػوف قأػػارو
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جادذم ،لل نلونوا مواوعيا إ أقأى درجة دمللة .غ ّأهنم يف حماولتام انتقاء مواوعا م وتقدظماا
ح نتيللوف مر جتلّر التأف ا نرعروف به أو نل ّلروف .ول ا فه ّف أعي أسماط الواقعيةة لدنام نأ يف نتيلة
يوعة مر امل للا.)ٕٜ-ٕٛ/ٕٚ :ٜٜٔٙ ،
املراقإة واحللم الراأ
و ا أف الواقعية تعت مر أك املػ اذر العامليػة الػ اسػتتق إ عػدداً غػ قليػ مػر اللتّػاب ،إف
ف نق أك ذا على اإللنؽ ،ور ا كاف ذلك عائداً إ لإيعة الرؤنة الواقعية ال ح نست ي أ د أف
نتلػػرد علاػػا مايػػا ػػاوؿ أف نلع ػ  ،ل ػ لك اسرتنػػا ذػ ا امل ػ ذر ك ػ نتتإ ػ اجتاذاتػػه ومنحمػػه يف آفػػار
أمػػا الرضمػػا ؛ ي ػ إنػّػه كػػاف مػػر ال ػ نر أفػػروا ذ ػ ا امل ػ ذر و ػػاوؿ أف نلتػػذـ إادئػػه الياليػػة للػػرتة
لونلػة ،وأف نتػػلليف يف أجوائػػه .مػػا ذكرنػػاا ذلػػا ،نإلػور أذػػم الػػدواف املواػػوعية الػ وجاتلػػا إ استيػػار
مواوع ذ ا الإا  ،فه ّف ذلاؾ دواف أسرو ذاتيػه تتيثػ يف رغإتلػا يف قػراءة شاأػية الرضمػا  ،فاػ
رغإػػة أسػ نا رمػػيف هبػػا ملػ أف قرأنػػا عػػر مغامرتػػه وازمرالػػه يف سػػلك الولليػػة العربيػػة ،والدراسػػات ال ػ
تتلػػاوؿ مواػػوع ذػ ا الإاػ نػػادرة إذ ح نلػػاد ذمػػد سػػوو الدراسػػات الػ ذكرناذػػا سػػابقاً ،وح تتلػػاوؿ
ذ ا الألاات القليلة رتي إنتاجات أما الرضما  ،وإسما تلاد تقتأر على م للاته املاتارة.
 .1-2الواقعيَّة في األدب الغربي وأشكالها

ػاص ،يف أوروبػا
إ ّف الواقعيةػة ػ كيدرسػة أدبيػة ػ قػد ت ّػورت وأصػإا ركػة أدبيػة متإلػورة ،وذات لػاب س ّ
احجتاذػػات اودبيةػػة مػػر عػػاـ ٓ٘ٔٛ
ِع َقػػر الثػػورة اللرنسػػية عػػاـ ٖٓٔٛـ ،وا تلّػ ملػػاف الأػػدارة بػػا ّ
إ عػػاـٓ ،ٔٛٛفأصػػإا تت ػّػرؽ إ اوسػػيف واملإػػادئ املتنئيػػة مػ روح العأػػر الػ قامػ علياػػا.
ولػػو اوللػػا تتإّػ مأػػدر مأػ ل الواقعيةػػة مػػر سػػنؿ تػػأرنر اللقػػد اوديب يف الغػػرب لوجػػدنا أ ّف اللتّػػاب
اومل ػ ػػانيا ذ ػ ػػم ّأوؿ م ػ ػػر لإّق ػ ػوا ذ ػ ػ ا املأ ػ ػ ل يف اودب؛ ي ػ ػ نتا ػ ػ ّدث ش ػ ػػيلر) يف كتابات ػ ػػه ع ػ ػػاـ
ٜٔٚٛعر اودباء اللرنسيا فيألام أهنم واقعيوف أكثر ملام مثاليوف فر .)ٕٔ :ٜٔٚٛ ،
ونرػ إ أ ّف املػ اذر اودبيةػػة يف ركػة ت ّورذػػا «حتلرػػأ وح تت ّػور بقػرار فػػوق  ،بػ جتػ ء أػػيلة
لت ور ي الواق الثقايف مر سنؿ ارتإاله بالواق احجتياع كل ّ جبيي جوانإه ومع ياتػه التأرطميػة»
الرػرنف ،ح .ت .)٘ :فػاهتتي اوورويب قػػد عػاش يف ملتأػف القػػرف التاسػ عرػر ،موجػػة مػر التلاقرػػات
فتلوع ػ امل ػ اذر اودبيةػػة وترػػابل  ،نعػػذو الل ّقػػاد
والأ ػراعات السياسػػية ،واحقتأػػادنة ،واحجتياعيػػةّ ،
ػادة نرػإ يف ملتأػف القػرف التاسػ عرػر بػا
بلورة املإادئ اوساسية لليدرسة الواقعيةة إ سأػومة ّ
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بعػػا اللقػػاد الترػػليليا مػػر جانػػر ،وكاتػػر قأأ ػ مػػر الدرجػػة الثانيػػة ذػػو شػػامللور مػػر جانػػر
آسر ،فل ذ ا اللرتة يف حتدنػد املقإػوؿ للواقعيةػة ،قػاـ شػامللور عػاـ  ٔٛ٘ٚمػ أ ػد أصػدقائه ،بلرػر
يوعػػة مػػر املقػػاحت اودبيةػػة يف لػػة أدبيّػػة ألل ػ علياػػا إسػػم «الواقعيةػػة»؛ يف ذ ػ ا اللتابػػات اللقدنةػػة
ترػ ػ ػ ّلل املإ ػ ػػادئ اوو للواقعيةػ ػػة فرػ ػ ػ  .)ٖٔ :ٜٔٚٛ ،فتإل ػ ػػورت املإ ػ ػػادئ اوساس ػ ػػية اوو للواقعيةػ ػػة،
وأصػػإا تعػػا نوعػاً مػػر اودب ،نقػػدـ الواقػ ب رنقػػة أميلػػة ،ونأسػ بعػػا احعتإػػار مع يػػات احليػػاة مػػر
سنؿ املن ة ،وابتعاد اللاتر عر ال ات وأذوائاا.
 .1-3أشكال الواقعيَّة في األدب الغربي

نلقسػػم الواقعيػػة يف اودب الغػػريب إ فنفػػة أقسػػاـ وذػ  )ٔ :الواقعيةػػة اللقدنػةػة ٕ) الواقعيةػػة ال ةإيعيةػػة
ٖ) الواقعيةة احشرتاكيّة.
الواقعيَّة َّ
الطبيعيَّة
مادنػػة ،وتعي ػ
الواقعيػػة ال إيعيػػة ذػ ترػػي الواقعيػػة العقننيػػة ،وتسػ ُ
ػتلد إلياػػا؛ يػ حتي ػ صػػلة ّ

برل كإ على ت ونر اوفلار اودبية مر سنؿ الللر املاد ال إيع .
ػوـ علػى التعامػ
وا إميػ زوح املإػادئ اوو لليػ ذر الواقعيةػة ال ةإيعيةػة ،فلقػد اعتػ ّأهنػا تق ُ
م ػ العي ػ الروائ ػ  ،كالتعام ػ م ػ التلربػػة يف املات ػ  .إذ علػػى اللاتػػر أف نايػػي لراأػػيّاته بي ػػة
ردة فعلاػم ،وقػد دعػا زوح يف كتاباتػه الروائيػة إ حماكػاة العليػاء
معيلة ،فيرعام نقف لػين
ّ
يف خمتػ ا م يف اللتػػائو واحلقػائ  .وقػػد عػرض آراءا وملاذييػػه ذػ ا يف كتػػاب أصػدرا عػػاـ ٓ،ٔٛٛ
وذو القأة التلرنإية وقد ش ّدد فيه علػى دقّػة املن ػة ،م ّكػداً علػى وجػوب إعنئاػا علػى اليػاؿ
ػا ،ف ػػذوح ذ ػػا ذل ػػا نا ػػدؼ إ اإل س ػػاس باحلقيق ػػة أكث ػػر م ػػر اإل س ػػاس بالي ػػاؿ .وق ػػد أس ػ
الل ػ ّ
مادة جتػارهبم يف قأأػام ومسػر يا م ،مػر واقػ ال إقػات احجتياعيػة ،ومػر
الواقعيّوف ال إيعيّوف ّ
أدىن أعيػػاؽ الػػلليف اإلنسػػانية ،ذػػادفا إ تإيػػاف وجػػود ذػ ا ال ػواذر واػػرورة التلإّػػه بػػا .وقػػد رّكػػذ
اوذم وذو ارورة أف نلتا اللاتر يف قأأه إ نتائو ت نّدذا العلوـ
إمي زوح على مإدأ اعت ا ّ
توصل إليه.
فييا ّ
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 .1-4العقل والعقالنية في اللغة واالصطالح

و ختتلف امللاذيم والتعرنلات للعق علد الياور ويف احص نح با اللاس على فنفة أمور:
«اووؿ :نرج إ وقار اإلنساف وذيإته ،ونلوف ّدا أنّه ذي ة حميودة لإلنساف يف كنمه واستيارا
و ركاته وسللاته.
والثػػا  :نُػراد بػػه مػػا نلتسػػإه اإلنسػػاف بالتلػػارب مػػر او لػػاـ اللليػػة ،فيلػػوف ػػدا :معػػاف
ٍ
تيعة يف ال ذر تلوف مقدمات تستلإا هبا اوغراض واملأاحل.
والثال  :نُراد به صاة الل رة اوو يف اإلنساف ،فيلوف ّدا :أنّه قوة تدرؾ صلات اوشياء
مر سلاا وقإااا ،وكيابا ونقأاهنا» صليإا.)ٛٗ :ٕ ،ٜٕٔٛ ،
ساصاً
نُلام مر كلية «العقن » عيوماٌ الراص ال ن كد قدرات اإلنساف العقلية تأكيداً ّ
اجػة العقليػة
اجػة العقليػة وأشميتايػا .وإ ّف اإلظمػاف بقييػة ا ّ
ولدنه إظمػاف غػ عػاد بقييػة العقػ وا ّ
ػاد .وكػاف ّأوؿ أب الػه يف الػرتاث الغػريب ذػو سػقراط
وأشميتاا ذو الررط املسإ لل ّ حب فلػر ج ّ
اوفيا كونتلغااـ.)ٛ٘ :ٕ ،ٜٜٔٚ ،
والعقنني ػػة  )Rationalismذ ػ ػ احجتاذ ػػات وامل ػ ػ اذر ال ػ ػ جتع ػ ػ العق ػ ػ  ،املأ ػػدر اووؿ أو
اوسػػاس أو املقػػدـ يف مأػػادر املعرفػػة والللػػر والػػدنر .وأف العقننيػػة يف احص ػ نح ،القػػوؿ بأوليػػة
العق يف احللم على اوشياء وتقدظمه على غ ا ،وملاا القوؿ أ ّف الوجود كله وجود عقل  .وت ل
العقننية يف املأ ل اإلسنم على أول ك ال نر صموزوف تقدمي العق على اللق  ،وعلى نأوص
الررع ،ساصة يف أمور العقيدة والغير صليإا.)ٛ٘ :ٕ ،ٜٕٔٛ ،
الع ْقننيّة أنراً ذػ ن رنػة نػرو أصػااهبا أ ّف كػ ّ املرػاك اللػ و الػ تواجػه الإرػر ظملػر أف
وَ
نػػدركاا بالعق ػ  .وقػػد اػػر يف القػػرف السػػاب عرػػر مػػا نتإػ ّػر ذ ػ ا املرػػيوف فييػػا نعػػرؼ بامل ػ ذر
العقلػ ّ الللسػل الػ نػرو أ ّف قػػوة العقػ واملل ػ تتعػارض مػ العوالػف واو اسػييف ،وأبػرز مػػر
ظمث ػ ذ ػ ا املدرسػػة الللسػػليّة العقليّػػة ،دنلػػارتوس ايلػػوزاو قػػد اػػر يف القػػرف الثػػامر عرػػر مػػانعرؼ
بالع ْقننيةػػة احلرػػارنّة الػ تعػ لوؿ علػػى العقػ أكثػػر دمػّػا تعػ لوؿ علػػى العقيػػدة يف مسػػألة سلػ اإلنسػػاف
َ
وقَ َد ِرا املوسوعة العربية العاملية.)ٖٖ٘ :ٔٙ ،ٜٜٔٙ ،
الع ْقننيةة أنراً ذ القوؿ بأوليّة العق  ،وت ل على ع ّدة معاف:
وَ
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ٔ) ذ ػ القػػوؿ ب ػأ ّف ك ػ ّ موجػػود ،لػػه علّػػة يف وجػػودا حبي ػ ح ضمػػدث يف العػػاف ش ػ ء إحّ ولػػه
ػرج معقػػوؿ )ٕ .ذ ػ القػػوؿ ب ػأ ّف املعرفػػة تلرػػأ عػػر املإػػادئ العقليّػػة الرػػرورنّة ح عػػر التلػػارب
مػ ّ
احلسيّة ،و ّف ذػ ا التلػارب ح تليػد عليػاً كليػاً )ٖ .ذػ القػوؿ بػأ ّف وجػود العقػ شػرط يف إملػاف
احليف )ٗ .ذػ
التلربة ،فن تلوف التلربة دمللة إح إذا كاف ذلالك مإادئ عقلية تل م مع يات ّ
اإلظماف بالعق  ،وبقدرته على إدراؾ احلقيقػة )٘ .ذػ القػوؿ بػأ ّف العقائػد اإلظمانيّػة م ابقػة و لػاـ
العق علد بعا علياء الدلنر صليإا.)ٜٔ-ٜٓ :ٕ :ٜٕٔٛ ،
 .1-5الواقعيَّة في األدب العربي

العريب مر سنؿ مث ّقليه ال نر الّلعوا علػى ذػ ا الثقافػة،
على أفر ّ
تسرب الثقافة الغربيّة إ الولر ّ
وقػػف بعػػا ذ ػ حء املث ّقلػػا ملاػػا موقػػف إجػػنؿ وا ػرتاـ ،متػػأفّرنر باملػػدارس اودبيةػػة ال ػ الّلع ػوا
علياا ،وكاف للتّاب الروانة اللأير اوك يف ذ ا التأف  .وذلك و ّف الروانة تست ي دتثّ الواقعيةة
مايػػة جليلػػة ،قػػد نلػػوء الرػػعر حبيلاػػا
أفر ػ مػػر غ ذػػا مػػر اوشػػلاؿ اودبيةػػة اوسػػرو ،فللروانػػة ّ
أ ياناً ،فيا دؼ إليه الروانة ،ذو اإل ساس باحلياة وبالتعقيد الإرر وأ ّف إ ساساً كاػ ا ناػ بلا
أكثر دمّا نلع ُ التل اوسنق ونس .)ٜ٘ :ٜٔٛٔ ،
العريب احلدن «بعػد قرابػة قػرف كامػ مػر نرػأة املػ ذر يف أوروبػا»
ارت الواقعيةة يف اودب ّ
ػريب ف نت ػ ػػأفّر مإاش ػ ػػرة بامل ػ ػ ػ ذر
فر ػ ػ  ،)ٕٕ :ٜٔٚٛ ،وذل ػ ػػك و ّف امل ػ ػػلاو ال ػ ػ ػواقع يف اودب الع ػ ػ ّ
ػريب ،والػ كانػ
اوورويب ،ول لك ن راً للعوام التارطميّػة واحجتياعيّػة الػ كانػ تس ُ
ػود الػولر الع ّ
تإلورت روؼ جيّدة سلق أرايةة ملاسإة لتقإ
نتم ذلك إحّ بعد أف
ْ
ُ
ختتلف علاا يف أوروبا ،وف ّ
ػتم ن ّقػػاد كثػ وف اذتيامػػا بالغػاً باملدرسػػة الواقعيةػػة يف
ػريب اذػ ّ
املػػلاو الػواقع يف اودب .ويف العػػاف العػ ّ
حميػ ػػد مل ػ ػػدور ورئي ػ ػػف سػ ػػور  ،رغ ػ ػػم سػ ػػي رة احجت ػ ػػاا ال ػ ػواقع يف اودب يف
ػريب رم ػ ػػوّ :
اودب العػ ػ ّ
ػريب
ا يسػػيلات مػػر القػػرف العر ػرنر .وإ ّف ّأوؿ اللتابػػات ال ػ اػػرت فياػػا الواقعيةػػة يف اودب العػ ّ
احجتاا فنفة كتإوا القأة القأ ة
ورواد ذ ا ّ
كان كتابات تسليليّة تلق ُ الواق بل ّ دقّة وأمانة « ّ
قإ كتابة الروانة ،بيلام إفلاف مر رتاعػة «املدرسػة احلدنثػة» القػاذرة ٕ٘ )ٜٔأزتػد سػ سػعيد
العيػاؿ يف معسػلر برن ػا للعيػ يف سػيلاء كػاف
يف ّ
قأته ال ونلػة «املاػ ّدر» الػ تػدرس أواػاع ّ
نعيػ ػ في ػػه ك إي ػػر ،وعيس ػػى عإي ػػد يف روانت ػػه «فرنّػػا» ٕٕ ،)ٜٔوالثالػ ػ حمي ػػود ل ػػاذر حش ػػا
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ٗ )ٜٔ٘ٗ-ٜٔٛيف روانت ػػه « ػ ػواء ب ػػن آدـ» ٖٗ »)ٜٔس ػػعيد .)ٕٓٙ :ٜٜٔٚ ،لق ػػد س ػػادت
الواقعيةة يف ا يسيلات مر القرف العررنر وذلك استلابة ملستلدات سياسػية واجتياعيػة شػاد ا
السا ة العربيّة؛ ي كػاف ذػ ا العقػد يف أغلػر إنتاجػه إنتاجػاً واقعيػاً وذلػك مػر سػنؿ اهتػنّت،
واللتر ،والأاف عإود.)ٙٛ :ٜٔٚٛ ،
الريحاني
 .2الواقعيَّة عند أمين ِّ

وذل ػػا نرت ػػأ ملعال ػػة الل ػػرة الواقعي ػػة العقنني ػػة ل ػػدو الرضم ػػا ؛ نع ػػاج مل ػػارا يف اللتاب ػػة ،والر ػػعر،
والرتبية ،والدنر:

الريحاني من الكتابة
 .2-1تجليَّات الواقعيَّة في موقف أمين ِّ

ا لليّة الثقافيّة الللرنّة العلييّة علد أما اللرضما  )ٜٔٗٓ-ٔٛٚٙجعلته نل ر إ وله ل ار
واقع ّ نقييف قياس العق  ،رافراً م اذر التقليد والوذم ،فائراً على املسلّيات سواء يف اهتتيعات
العربيّػػة أـ يف اهتتيع ػػات الغربيّػػة ال ػ س ػػرج إليا ػػا .واح تل ػػاـ إ العق ػ ذ ػػو املعي ػػار ال ػ نق ػػييف
اللرضمػػا بػػه مواقلػػه مػػر «اللتّػػاب ال ػ نر صمػػر أف نلتإ ػوا وضمػػاف وا علػػى مػػا حبػػوز م مػػر الليػػاؿ»
اووؿ ذو اللاتػر الػ نلتػر
توجااتّ :
ونقسيام إ فنث ّ
التوجه ّ
اللرضمػا ّ .)ٛ٘ :ٔ ،ٜٕٔٛ ،
السيد .ذو
ليعي  ،بقوله« :حنلتر شي اً ن كر في فّر .ذو كاتر مأجور ضمرؾ اليَػَر َ
اعة كيليا شاء ّ
وذ ّ اودب نعل على عربة عليه تعرفة احللومة ونسػوؽ القلػم كيليػا شػاء الراكػر وإ يػ
شاء» نليف املأدر.)ٛٚ :ٔ ،
وهن ػػم ح ن ػ فّروف يف
اووؿ م ػػر اللتّػػاب ،ونَس ػتَػ ْاللُػ ُام ّ
ػلص ّ
ن ػػرفا اللرضم ػػا يف ذ ػ ا ال ػ ّ
التوج ػػه ّ
نوجه كتابا م ،فػن نلتإػوف لأػاحل اهتتيػ  ،إحّ إذا
مأجوروف ،فاملاؿ ذو ال
ّ
اهتتي  ،فام كتّاب ُ
بأهنم كتّػاب سػل ة) ،فاػم ح نلتإػوف إحّ مػا نرونػه ملسػلياً مػ
اتّلق م مأاحلام ،ونألام ّ
ُرؤو ومأاحل السل ة.
ّأمػػا ال إقػػة الثةانيػػة مػػر اللتّػػاب ال ػ نر نعيرػػوف ليلتإ ػوا ،فيقػػوؿ عػػلام اللرضمػػا « :فقػػد تَلإُ ػ ُػر
اللائدة يف تآليلام وتَأغُُر بقدر ما نعي الوا د مػلام قرنإػاً مػر احليػاة الإرػرنة وال ةإيعيةػة املتاركػة
الساكلة .فال نعي يف ملتإه أبػداً ون لّػف بػا اللتػر واووراؽ وا ػابر بعيػداً عػر ركػة احليػاة
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وم اذرذا نألّف كثػ اً ولللّػه حنعػي قػاً .وقػد نسػقا يف كثػرة تآليلػه سػق ة اللاتػر اووؿ يف
مقاحته املأجورة .وبا ذ ا امل لف ال نعي ليلتر وذاؾ ال نس ّػود املقػاحت ليعػي  ،شػ ء
مػػر الرػػإه والقرابػػة .فلنشمػػا نلتػػر مػػا نُلسػػى بعػػد القػراءة اوو  ،كنشمػػا أسػ قلػػم ظمػػارس اللتابػػة
والتأليف كيا ظمارس التاجر جتارته والدبّاغ صلاعته واللنّح رافته» نليف املأدر.)ٜٛ :
اووؿ ،مػر يػ ّأهنػم نلتإػوف مػا
التوجػه الثةػا
ّ
ػلص نإ ّػا اللرضمػا ترػابه ّ
ّأما يف ذػ ا ال ّ
للتوجػه ّ
وإهنػػم نعيرػػوف بعيػػداً عػػر واقػ اهتتيػ  ،فاػػم نأػػلّلوف كثػ اً وح نعيرػػوف
نُلسػػى بعػػد القػراءة اوو ّ
نلّب ليو اته.
قاً شموـ اهتتي وقراناا .وذو نرفا أنراً ذ ا ّ
التوجه ،ونّه ح نعي اهتتي وح ّ
وطمتم كنمه إ مر نلتر ليعي بقوله« :نعي وح نلتر» .ومر نعي ليلتر« ،نلتر
فيقس ػيوف
وح نعػػي » .و ّأمػػا ّ
التوجػػه الثةال ػ مػػر اللتّػػاب حنلتإػػوف إحّ يف سػػاعة اإلبػػاـ والػػو ّ ،
وق ػػتام تقس ػػيياً لييػ ػاً ونع ػػوف مل ػػه لل إيع ػػة ،وللاي ػػاة ،ولػ ػ دبّ .إهن ػػم نعير ػػوف ي ػػاة عقليّػػة،
ػاد والثةػػا عقلػ ّ وكنشمػػا
اووؿ مػ ّ
ورو يّػػة ،وجسػػدنّة معػاً يف ػػا نعػػي اآلسػراف عيرػػة ناقأػػةّ .
بعيداف عر العلأر الرو العلي ال صمر أف نسود يف ك ّ ما نلتر اللتّاب.
امليثاؽ
َس َ عليه َ
اللّب اوكرـ ص)« :ما أَ َ اهللُ أ َ َداً علياً إحّ أ َ
نستراد اللرضما حبدن عر ّ
أف ح نَلتُ َيػ ػػهُ أ َ ػ ػ َػداً» اللرضمػ ػػا  .)ٜٖ :ٔ ،ٜٕٔٛ ،ونتػ ػػاب كنمػ ػػه ،مػ ػػا أسػ ػػاف مػ ػػا نقػ ػػوؿ أول ػ ػػك
ا اف وف امللقادوف إ ال وؽ العاـ اللاسػد .فػهذا قػرأوا مقالػة مليػدة فياػا شػ ء مػر اآلراء الدنػدة
ظمتعرػ ػػو َف ،ونرػ ػػياو َف ،ونػ ػػذدرو َف صػ ػػا إاا قػ ػػائلا :إ ّف ذ ػ ػ ا ح نواف ػ ػ القػ ػػوـ وح ننئػ ػػم أذواقاػ ػػم
ومرػػارهبم .فلاػػوحء وملػػثلام نقػػوؿ اللرضمػػا « :كيػػف نتسػ ّػر للػػم إصػػنح ال ػ وؽ العػػاـ اللاسػػد إذا
كلػػتم يف كتابػػاتلم ح تقولػػوف مػػا نلػػدر وح تإػػدوف رأن ػاً جار ػاً وح تلتقػػدوف انتقػػاداً صػػايااً؟ إذا
تتلاوا وترتكوا القػوؿ
كلتم تلووف أف جتعلوا ال وؽ العاـ قياساً عاماً لل ّ ما تلتإونه فا للم أف ّ
ر املنللة ومراعاة ا والر»
للرعر .فاو نذندكم يف اهتاملة علياً ونثإ فيلم ما أللتيوا مر ّ
نليف املأدر.)ٜٗ :ٔ ،
ػلص أ ّف واقعيػػة اللرضمػػا مػػا كػػاف عػػذؿ عػػر اهتتيػ بػ ذمػػداُ يليػػا نأػػلّف
نسػػتلإا مػػر ذػ ا الػ ّ
اللتّاب واودباء نثور على اول ك ال نر كانوا بعيدنر عر اهتتيػ  ،وواقعػه ،ومػا نعانيػه؛ وأ ّف واقعيػة
احلر ذػو العػاف احلقيقػ الػ نرػ أمػاـ اللػاس نتػائو عليػه وذتػار
اللرضما جعلتهُ نل ر يف اللاتر ّ
9
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حبثه ودروسه ،فيليد الرعر جبيي م اذرا م حماف ته على كرامة العلم و رمة اودب .ذو نقػوؿ
العامة وخماللاً وذواؽ اوفراد وأذواء ذو السيادة ،و ّف مر كتر
قوله وإف كاف ذلك معاكساً ملي
ّ
لليستقإ ح صمازو على عيله يف احلاار ومر كتر للااار فن نإقى له ذكر يف املستقإ .
ونتّر ػ مػػر ذ ػ ا كلّػػه أف اللرضمػػا نرػػرتط يف اللاتػػر أف نعػػي قرػػانا تيعػػه ،وواقعػػه ،وأف
نلتر ما ظمَْل عليه اي ا ،سواء أعلر به الػإعا أـ ح ،ونػرفا أف نلػوف اللاتػر يف اهتتيػ
مأجوراً أو حملوزاً ،وح نعي قراناا وشمومه وآحمه ،وح ت فّر كتاباته على اهتتي بػ ّإهنػا تقػرأ مل ّػرة
لسى .ونن أنراً أف اللرضما نرّكذ كث اً مر سنؿ مقاحته «يف اللتر» على اللاتر
وا دة وتُ َ
ا مر ذ ا املقػاحت مع ٍ
ػاف ع ييػة وغانػات سػامية وذػ ا
اللاف وكيف تلوف اللتابة ،إذ إنّلا نستلإ ُ
نتيلة املل لقات والركائذ الواقعيةة ال نعتيد علياا اللرضما .
نتاس ػػيف
ن ػػرو اللرضم ػػا أ ّف اللات ػػر صم ػػر أف نع ػ ّ س ػ تعإ ػ ع ػػر آم ػػاؿ ّأمت ػػه وأمانيا ػػا ،وأف ّ
أذ ػػداؼ اوم ػػة فيس ػػعى جاذ ػػداً يف س ػػإي حتقيقا ػػا عل ػػاو  .)ٖٛ :ٕٓٓ٘ ،وماي ػػا نل ػػر م ػػر فا ػػم
الواقعيةػػة علػػد اللرضمػػا  ،ومايػػا أس ػ نا عليػػه مػػر ذل ػوات وفغ ػرات ،صمعللػػا نعيػػد إ توسػػي ملاػػوـ
الواقعيةة لل نقرب مر أدبه ورمسر فايه ،فه ّف ذ ا الواق ن ػ ّ اوراػية الأػلإة الػ ترػل علػى
العامػة .و ّف تقيػيم أ أدنػر حبػ ّد أف
أدبه و دة متلانسة وجتع مله أدباً مرتاب اً اير س ولػه ّ
اصػػة ،أ علػػى أسػػاس مافعلػػه ولػػييف علػػی مػػاف نلعلػػه أو فعلػػه مػػر
صمػػر «علػػى أسػػاس قوانيلػه ا ّ
أجل ػػه اآلس ػػروف» بورس ػػوؼ .)ٔ٘ :ٜٔٚٗ ،والقرػ ػية الرئيس ػػة لللات ػػر تتيػ ػ ّد ُد عل ػػى أس ػػيف ومع ػػان
اص مر العاف
مستيدة مر قوانيله ال اتية ا اصة به ،وال ت ز حماولة إصماد نلسه وإصماد موقله ا ّ
اصة للتا ّدث عر ذلك كلّه ،بالتػايل« :صػاي مػا نقػاؿ
وقدرته على رؤنة العاف وإصماد وسيلته ا ّ
ػك يف أ ّف الرػ ء اوكثػر أشميػة
مر أ ّف اللاتػر ضمتػاج قإػ كػ ّ شػ ء إ عيليػه وصػوته وللػر ح ش ّ
باللسػإة لػه ،ذػو ّاختػاذ موقلػه اإلنسػا مػر كػ ّ اوفعػاؿ اإلنسػانية حبيػ نسػي لػه ذػ ا املوقػػف أف
ذاماً وجدنداً دتاماً ليي اللاس» نليف املأدر.)ٔ٘ :
نرو شي اً ّ
الريحاني من الشعر
 .2-2تجليات الواقعيَّة في موقف ِّ

الرػػعر علػػد اللرضمػػا  ،ذػػو ان ػػنؽ الرػػاعر مػػر ذاتػػه إ اإلنسػػانيّة يف فلرتػػه الرػػاملة ،وإحّ نقتأػػر
ّ
فالرعراء اللإػار كػانوا بعيػد الغػور يف عػاف الللػر ،وعلػى سػإي املثػاؿ
الراعر على قلإه و ّسهّ .
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يف روائ غو و شلسإ  ،إ جانر املراعر وانسراح ا ياؿ نرو الللر ،واودب ،والللسلة.
الرعر قوناً ومليداً ،كيا أف نلوف دمتعاً يف آف وا د ،ل ا نػرفا
نرّكذ اللرضما على «أف نلوف ّ
وجود الراعر ال نتػاجر بػ كاءا م ْغ ِ
رػيّاً عػر احلػ ّ والعػدؿ ،فلػ رأنػه إػ مػر َمسػد أَ ْش َػد َداُ يف
َ
ٍ
ػدـ
ُعلقه وأحلقه بأيب بر» اللرضما  .)ٕٗٓ :ٔ ،ٜٕٔٛ ،وإ ّف الراعر ال نإيػ ذكػاءا بػدرذم ح طم ُ
ِ
ُبوة ،وعر قلإػه رداء
احل ّ وح نَ ُ ُّ
ب عر احل ّ  ،وطمل ُ عر عقله فوب احستقامة ،وعر نلسه لّة او ّ
العرنَاف» نليف املأدر).
الأدؽ لييف إحّ «الُْربػُُذ املُتَ َي ْا ِر ُؽ ُ
الرعر حب ّد أف نتّأف بأمرنر:
الرعر ،إذ نرو أ ّف ّ
اصة إ ّ
فلن يف ذ ا اللنـ ن رة اللرضما ا ّ
الرػػعر الػ نلػػوف بعيػػداً عػػر احلػ ّ ونرػػإّه صػػا إه بالّػ
اووؿ اإلفػػادةُ والقػ ّػوة ،والثةػػا اإلمتػػاع .ونلإػ ّ
ّ
صمع إنً مر َمسد ونَ ُردُّا يف علقه ،وذلػا اسػتعي أللا ػاً قرآنيػةً وتعػاب بنغيػة إلنرػاح الللػرة ،كيػا
العرنَػػاف ،ال ػ نلػػوف بعيػػداً عػػر احلقيقػػة
إنّػه شػػإّه الرػػاعر ال ػ نإي ػ ُ ذكػػاءاُ باملػػاؿ ،ب ػالُْربػُُذ املُتَ َي ْا ػ ِر ُؽ ُ
واحستقامة وفاقداً لعلاصر التأف يف اهتتي ونّه ساؿ مر ا توو وذو صدؽ املراعر.
ػالعذة
الرػعر و يلػة الوجػود إ
دعا اللرضما إ أف نلػوف ّ
حتسػر احلالػة الولليػة ،وإ الرػعور ب ّ
ّ
واللرامػػة إ التػػأفّ والثػػورة ،ح الإلػػاء .إذ نقػػوؿ« :أح نث ػ ُ اوف فيلػػا غ ػ الػػدموع؟ أح نث ػ ُ الػػدـ،
والغرػػر ،واللقيػػة ،والتيػ ّػرد؟» اللرضمػػا  ،أدب وفػ ّػر ،ح .ت .)ٖٗ :و ّف ػ يف رأنػػه ػ و يلػػة اودب
الأػػاي ذػػو حتقي ػ اللائػػدة واملتعػػة مع ػاً ،ومعالػػة الواق ػ احجتيػػاع ّ  ،والسياس ػ ّ  ،وتلإيػػة ليػػوح
الرعر ،ورف معلوناته.
ندعو اللرضما إ أف نتالّی أدب الراعر بروح التل ّدد ،وأف نلوف التل ّدد امللرود يف أدبػه متّأػنً
بقرانا اهتتي  ّ ،أف نلوف لاب الولر والعقليّة الولليّة ُمرتسػياً يف أدبػه .كيػا نػرو علػد كػ ّ أمػة مػر
صإغة أدبية ساصة وللر دوف تإانر العقليػات ،إذ نقػوؿ« :إ ّف تإػانر العقليػات حنوجػد  )...إحّ يف اومػم
املتقسػية املتااذلػة مثػ اومػة العربيّػػة .فلػو كانػ ذػ ا امللػػا رة يف أملانيػا مػػثنً أو يف فرنسػا ملػػا كلػ َ جتػػد
ّ
تليس  ،وأنا ألػال مػا كتػر
يف استنؼ املتلا رنر أفراً لعقليّة غ أملانية أو غ فرنسيّة ،أما علدنا فقد ّ
ش ّػى العقليّػات ،بػ تعثّػرت هبػا .فالػاؾ العقليّػة اللرنسػيّة ومػا جتلّػدت بػه مػر أدب حمػا فرنسػ ّ  ،وذلػػاؾ
اإلنلليذنّػة ومػا اػر فياػا مػر الثقافػة اونللوسلسػونيّة ،وذلػاؾ عقليّػة حمرػة عيليّػة ػ أم كيّػة مادنّػة ػ ح
الرعر كإ س ل مم» اللرضما  ،أنتم الرعراء ،ح .ت.)ٕٙ : .
ترو يف ّ
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الرػػعرنّة علػػد اللرضمػػا  .فاػػو نعتيػ ُػد الإُليػػة
ظملػر أف نسػػتالص علأػراً آسػػر مػػر علاصػػر الل رنػّػة ّ
الرػػعر واودب إ جانػػر القاعػػدة الراأػػيّة والوجدانيّػػة ،ويف كونػػه نعتيػػد علػػى
احجتياعيّػػة يف ّ
الرػعرنّة أو
الإُلية احجتياعيّة ،وعلى ال اب
الولا أو القوم ّ أصنً وركلاً يف حتدند مػدو اوصػالة ّ
ّ
ػتقنيل عل ػػد الر ػػاعر ،أو اللات ػػر ،أو الللّػػاف ،ونق ػػييف
الللّي ػػة ،وم ػػدو التّ ُ
ياس ػػك الراأػ ػ احس ػ ّ
ياسػػك قيػػاس العقليّػػة املرتإ ػػة ب ػرتاث اهتتي ػ  ،وقرػػانا ياتػػه الل ػ و ،ودميّ ػذات
اللرضمػػا ذ ػ ا التّ ُ
احلرارة العربية اوصليّة.
وال لػػم املسػػي ر علػػى اهتتيعػػات ،والاػ وإشػػاعة ا رافػػات ،واللقػػر واحاػ ااد والقاػػر ،ذػ
مػػر رتلػػة املرػػاك العدنػػدة ال ػ تػػدعو الرضمػػا إ حماربتاػػا .ويف إ ػػدو قأػػائدة امللثػػورة املعلونػػة
بػ«ذلروذا» ،ضمأ اآلفات والإننا ال تقإا اومم ،قائنً:
ِ
ػود احسػػتعإَ ِاد
ػاب الػ ِ
ػود الا ػ ِ فَ ّلتاػػا نػ ُػد اوليػ ِ
ػوع /وقيػ ُ
ػاع /وقيػ ُ
ذلػػا قيػ ُ
ػود اللاقػػة َ ّيتاػػا أنيػ ُ
سيوؼ ِ
الأدأِ ُ /
ػادَ /ذ َلروذػا
ق ّعتاا
ػغائر واو ق ُ
التيردُ /
وقيود الدن ِر أذاهبا َ
كسر ا الر ُ
وقيود الور ّ
ُ ّ
تللر يف نا ِرذا /لَ َعلوذا والا نلسو يف دا ِرذا الرضما  ،ذتاؼ اوودنة ،ح .ت.)ٖٕٔ :
واللتلةُ ُ
ُ ُ
تلرر لل «قيود» ستػيف م ّػرات ،وذػو تلػرار نػو ػدو سػي رة مرػاعر انتيػاء الواقعيػة علػى
ّ
رؤنة اودنر وعلى أ اسيسه .والتلػرار ذلػا لػييف مػر اللػوع الإسػيا الػ ح نتلػاوز تلػرار لل ػة
معيّلػػة بػػدوف تغي ػ  ،ولللػػه نػػوع مػػر التلػرار ال ػ تتللػػى فيػػه براعػػة اودنػػر الواقعيػػة وقدرتػػه علػػى
نأػػه الرػػعر مرتلػػذ اػػوئ نلػػوف
تو يػػف ذ ػ ا العلأػػر بأسػػلوب جعلػػه أكثػػر واقعي ػاً؛ إذ لل ػ ّ ّ
ملتا اً نلت الإاب الرتكيّب أماـ ا ل للدسوؿ يف عاف واقع ر ير.
الريحاني من التربية العقالنية
 .2-3تجليات الواقعيَّة في موقف ِّ

ػريب «راا ػػااً حت ػ ػ قي ػػود الا ػ ػ ،
ت ػػأفّر أم ػػا اللرضم ػػا ب ػػالللر َ
الع ْق ػػن ّ ،ورأو اإلنس ػػاف يف الع ػػاف الع ػ ّ
والتالّف ،واحسػتعإاد ،قاصػراً عػر وعػ قيقتػه وتقػدنر س ػورة واقعػه ،قاعػداً عػر ملافاتػه ،حمأػلاً يف
املسػالك الػ ت لّػػدا وتذنػػدا تعقيػػداً وانترػػاراً؛ ذػ ا الواقػ جعػ عقيػػدة القرػػاء والقػػدر قاعػػدة لنسػػتلانة
نتارر هبا اإلنساف مر التوتّر والتّرون » اللرضما .)ٕٜٚ :ٔ ،ٜٕٔٛ ،
وامل لّة واليود ،وأصإا لرنقاً ّ
ػػاوؿ اللرضمػػا حتون ػ العلػػذ إ القػػدرة ،داعيػاً إ حتون ػ الرتاسػ واإلرتيػػاب واليػػأس إ قل ػ
الأيود ،حماوحً أف ضم ّدد املعرفة احلقيقية بالللر
قيق نث املراعر ،والللر ،وضم ّلذ إ اهتاهبة ،و ّ
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الع ْقن ّ ال «نلوف مل لقػاً للتلػ ّدد واحسػرتاؽ ،وا ػروج مػر بػ رة العػدـ إ عػاف جدنػد نعػان
َ
القيم اإلنسانيّة اوصػيلة مللتاػاً علػى اإلبػداع العػامل  ،رافرػاً بػ لك ا رافػات وهنّػا جتعػ اإلنسػاف
جإان ػاً ،والتلل ػ الػػدائم هبػػا نلإّػ لاقاتػػه» نلػػيف املأػػدر« .)ٕٛٚ :ٔ ،م الإ ػاً امل ػرأة برتبيػػة عقننيّػػة
قية الدلنر» نليف املأدر.)ٔٛٙ :ٔ ،
وبلائاا معت اً احتّلاؿ على ال ّ ات ،ذو ّ
ػتير
العقلَلَة ح ّ
الع ْقننيّة نتا ّدو القدرنّة وللر َ
وتعلّم َ
ترتسر يف الللر إحّ ع جاد مرنػر ومس ّ
الع ْقننيّػة يف الإيػوت واملػدراس
نقر مر التا ّلم باوذواء واللذعات ،ل لك دعا اللرضما إ تعلّػم َ
جو مر احلرنّة ،ذلك و ّف
الع ْقننيّة،
ّ
وحشك أ ّف دمارسة َ
م الإاً بعقللة املرأة وتعلّم َ
الع ْقننيّة تلرأ يف ّ
احلرنػّػة ذ ػ الرػػيانة حليونػّػة العق ػ  ،وسأػػوبة العيػ  ،فالعق ػ احل ػ ّ ح نسػػت ي الس ػ رمػػو احلقيقػػة
والتغي إحّ إذا نَعِ َم باحلرنّة ،ل لك جع اللرضما احلرنّة ذ املإتدأ يف ياة اإلنساف ،م الإاً اودباء
بتاي مس وليّا م يف معركة تغي اإلنساف مر الداس اللرضما  ،القوميّات ،ح .ت.)ٕٗٚ :ٔ ،
ّ
الريحاني من الدين
 .2-4تجليات الواقعيَّة في موقف ِّ

املاية لتلل الرضما  ،ذ احعتقاد إ مإدأ و دة اودناف ،إذ نل ّ جليّػاً
ومر املإادئ اوساسية و ّ
علػػى ذ ػ ا املإػػدأ ،وبلػػاء علػػى ذ ػ ا الللػػرة ،ن ّكػػد علػػى إنرػػاء التسػػام الػػدنا بػػا اتإػػاع الػػدنانات
وساصة اتإاع دنان اإلسنـ واملسػياية .واهلل سػإاانه وتعػا كيػا نلػوف فرنػداً يف العػاف،
املاتللة
ّ
ك ػ لك رتي ػ اودنػػاف السػػياونة تػػدعو إ الو ػػدة واحنسػػلاـ يف ػػاؿ املإػػادئ الللرنػػة و قػػوؿ
الػػدعوة الإرػرنة .والقػػرآف اللػػرمي أنرػاً ن ّكػػد علػػى و دانيػػة اهلل سػػإاانه وتعػػا ونعتػ اللػػاس رتيعػاً
كأعراء السد الوا د الإقرإٖٔ ،ٖٔٙ/؛ اللساءٕٔ٘ ،ٔ/؛ آؿ عيراف.)ٖٔٓ ،ٛٗ/
ون ػػر اللرضمػػا إ اهتتي ػ الرػػرق ّ ورأو مرػػللته اوساسػػيّة ذ ػ «مرػػللة التالّػػف وإ ّف مػػداً
أذم أسإاب
لوننً نلأله عر ّ
الرعوب املتق ّدمة ،ما ف نإ ؿ أقأى لاقاته لتقأ ا إزالته؛ ومر ّ
السػػائدة .ل ػ ا رأو صػػن ه باجتيػػاز سػػل ة العق ػ ،
ختلّلػػه ذ ػ العأػػإيّة ال ائليّػػة واحلذبيّػػة ،والتّلرقػػة ّ
فعلػ ػػى الرػ ػػعوب العربيّػ ػػة أف تَقتل ػ ػ َ أف حسػ ػػإي بػ ػػا بالإقػ ػػاء يف الأ ػ ػراعات احلااػ ػػرة ،واملقإلػ ػػة ،إحّ
تأسسػػاا يف اسػػتغنؿ فروا ػػا ال ةإيعيةػػة» الرضمػػا  .)ٕٓٛ :ٔ ،ٜٕٔٛ ،إذ إ ّف
باكتسػػاب القػػدرات الػ ّ
بهدعاءا ػػا ،ومػػر ذلػػا رأو أف
امللانػػة يف العأػػر املعاصػػر « ُّ
للرػػعوب القػػادرة بعقلاػػا و للذا ػػا ،ح ّ
التعأر الل نر نقتنف اإلرادة علد أع م اومم يف العاف ،و ّف العلم
املدارس ال ائليّة تعلّم ال لّة و ّ
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ر الولر ،فن نليد ح
إذا ّ حت سي رة مر نقتلوف يف اللاش ة عذة اللليف وروح احستقنؿ و ّ
العلم وح املدارس ،ملادناً بتعليم نأار رتي الرعر يف بوتقػة وا ػدة ،والتا ّػرر مػر رتيػ أشػلاؿ
الع ْقننيّػػة» نلػػيف املأػػدر.)ٕٙٔ :ٕ ،
نتايل ػوا مس ػ وليّتام يف تربيػػة َ
احسػػتعإاد ،م الإ ػاً املث ّقلػػا أف ّ
وذلك و ّف اودباء والعلياء واجػإام سدمػة احلقيقػة ح الترػرن اػير إلػار مأػاحلام الراأػيّة،
الرػػعوب العربيّػػة ذ ػ امػػتنؾ ذذليػػة الت لّ ػ إ املسػػتقإ مستلرػػلة بواع ػ
ي ػ إ ّف واجإػػات ّ
الع ْقػن ّ الػ
او داث ونتائلاا ،ذادفة ،وخم ّ ة ،وصانعة؛ وذ ا العقليّػة ذػ مػر مذانػا الللػر َ
ح نقتل ا كاف وما ذو كائر ،ب نت لّ إ اوماـ.
الع ْقننيّػػة ،ترػ ّ ال رنػ إ املسػتقإ وحت ّقػ التّلدنػػد يف شػ وف الػدلنر
إذف اعتػ اللرضمػا أف « َ
ػريب الرػػرق وقدرتػػه علػػى احنإعػػاث» اللرضمػػا  ،القوميّػػات ،ح .ت:ٕ ،
والػػدنيا ،م ملػاً بتوقّػػد الػ ذر العػ ّ
ّ
ػر اإلنسػا الرػام  ،إذ نقػوؿ« :فللػ ل أجػ ٍ  ،كتػاب،
ٖٔٔ) .داعياً إ املأاحلة ،والتّس ُ
ػاذ  ،واحل ّ
وكتػػاب اليػػوـ ذػػو كتػػاب العلػػم» نلػػيف املأػػدر .)ٕٜٚ :ٕ ،فاونإيػػاء  -يف رأنػػه -ذػػم عليػػاء الذمػػاف
نقرذػا العقػ وح طمرػ بػا الرػي »
والعق ذو رائد ّ
اللإوة ،لػ لك «حبػ ّد مػر نسػر كػ ّ شػرنعة ح ّ
نلػػيف املأػػدر ،)ٕٛٔ :ٕ ،فأصػػالة ال ػدلنر ذ ػ غػػر الػ ّػروح والعق ػ  ،والغػػر نت لّػػر املعرفػػة ال ػ تلل ػ
ػر اإلنسػػا الرػػام » نلػػيف املأػػدر )ٕٓٚ :ٔ ،م الإ ػاً اإلنسػػاف
الرػ ّ
ػك وا ػػوؼ كيػػا تت لّػػر «احلػ ّ
برتكيذ الثقة يف ذاته با ثاً عر احللوؿ يف الػداس ح يف ا ػارج ،ذػ ا مػر جاػة؛ ومػر جاػة أسػری،
ن الر بإع فقافة اوبلاء برل نتنءـ مػ احليػاة املعاصػرة ،والإاػ عػر اوصػالة الػ صمػر أف
الع ْقننيّة ال ت ّكد
جتسدت يف امليارسات َ
تُغر بتلارب بقية الرعوب ،واوصالة ح تتإلور إحّ إذا ّ
املادنة ب م ملا
فقة اإلنساف ب اته ،وحتل له أصالته برل ح تإار الرعر انتأارات احلرارة ّ
الع ْقننيّػػة لتأكيػػد ذا ػػم فلػراً ،وقػػوحً ،وعيػنً ،وصػػوحً إ انتػػاج
بػ لك برتقيتاػػا يف سػػلم اوسػػنؽ و َ
املعرفة العلييّة ودمارستاا ،وتليية التلل احبتلار فيه للتلافيف على ال لر يف التللولوجيا.
ػدرؾ اإلنسػػاف بػػه مػػا ُس ِلػ َ مػػر
نعتقػػد اللرضمػػا بػأ ّف «احليػػاة الواقعيةػػة مللّلػػة بلػػور العقػ الػ نػ ُ
ػييف الر ػػييف ون ػػذ ُف اللل ػػوـ ،وضملّ ػ
اوش ػػياء ،وم ػػا بػَ ُع ػ َػد م ػػر اوك ػواف ،ون ػػل م بلر ػػله الر ػػعر ،ونق ػ ُ
السػػيوات وأبراجاػػا» اللرضمػػا  .)ٖٕٔ :ٔ ،ٜٕٔٛ ،ونسػػتلإا دمػّػا سػػإ
لإقػػات اورض ُ
وطمَ لػػا فلػػك ّ
الع ْقػػن ّ ،ودعػػا إ إعيػػاؿ العق ػ ورفػػا ك ػ ّ ش ػ ء ح نقإلُػػهُ
أ ّف اللرضمػػا َرةكػ َػذ علػػى وجػػود الللػػر َ
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العق  .ولع ّ اعتيادا على الانر العقل ن ز للا كونه أدنإاً واقعيػاً ولػييف مثاليػاً ،لػ ا رجػ العقػ
علػػى العاللػػة يف اودب ال ػ ن ػ ّد بأػػا إه إ املدرسػػة الواقعيةػػة وذ ػ الأػػلة الغالإػػة يف مع ػػم
ا الإيػػا ّ الللػػر علػػداُ تتر ػ ّل بداناتػػه م ػ اللذعػػة النّأدرنّػػة وتلتا ػ م ػ
م لّلػػات اللرضمػػا  ،وا ػ ّ
التارر .إذ أعاد
الوقْػَر يّة» ،أ املذاوجة با الواقعيةة والرو انيّة ،ومروراً بالعقننيّة ،واملثاليّة ،وروح ّ
«َ
للعق دورا الدنا أو للدلنر بعدا العقن اللرضما .)ٕٕ :ٕٓٓٓ ،
النتيجة
بعد دراسػة م للػات أمػا اللرضمػا  ،ومقاحتػه ،وس اباتػه ذمػد أف فلػر الرضمػا الػ كػاف نل ػر إ
واليػػه بل ػػرة واقعيػػة ،لػػييف فل ػراً فػػات عليػػه الػػذمر ،فاحذتيػػاـ ال ػ ضم ػػى براأػػيته يف العػػاف
أرتػ  ،والتقػػدنر الػ نتيتػ بػػه لػػدو عػػدد كثػ مػػر أملػ اودبػػاء واملػ رسا ،ظملػػر اعتإارذػػا برذانػاَ
كافيػاَ علػى ذلػك ،إذ أف عيلػه كانػ فيػه العقيػدة القالعػة يف ختلػيص اومػة العربيػة مػر احرمػراؼ،
والرػػنؿ ،واللر ػ  ،فيػػتللّم أوالا :بأ ػرا ة عػػر مأ ػ ل «الواقعيةػػة» وملاوماػػا ،لللػػه لإةػ ذ ػ ا

امللاوـ يف أعياله اودبيةة ،ونل ل ُ مر واق اهتتي ليعاله بلتاباته وما ن لّله .ثانيا :أراد أف نعاج
قرػػانا تيعػػه مػػر سػػنؿ احن ػػنؽ مػػر الواق ػ وذلػػك جبي ػ احلسػػلات ولػػرح السػػي ات إلع ػػاء
الليػػوذج اوكي ػ  .ثالث ـ ا :نن ػ أ ّف واقعيػػة اللرضمػػا جعلتػػهُ أحّ نلػػوف عػػذؿ عػػر بي تػػه ،و تيعػػه،
وأناسػه ،وسالػر اوبػيا واوسػود علػى ال ةسػواء .رابعـا :إ ّف واقعيػة اللرضمػا كانػ مإليػة مػر جتاربػه
ال عاشاا ليلة ياته ،كيا أ ّف واقعيته ترتّر علياا دعوة بالقوؿ والعي مر أج إصنح اهتتي
والواق السياس ّ  ،واحجتياع ّ  ،واوسر ّ  .خامس ا :ظملػر للػا أف نعػ ّد الرضمػا مػر ّرواد الواقعيةػة يف

ػريب ،إذ أ ّف الواقعيػػة جعلتػػهُ أف نلػػوف مأػػلااً اجتياعي ػاً ورّ ػػا كػػاف ب ػ ا الواقعية ػة الػػدور
الػػولر العػ ّ
اوع ػػم يف قإػػوؿ كتاباتػػه يف عػػاف الرػػرؽ والغػػرب .سادسـ ـا :نعت ػ الرضمػػا ذػػو املثقػػف الر ػػيويل

اوصي  ،واملللر املتأم يف مسائ الواق املوجود ،والراعر املرذف اإل ساس ال صمع الرعر،
واللتابة ،والدنر ،والرتبية كقوائم أساسية يف معالة القرانا احجتياعيػة والواقعيػة الػ ذػ مإتعػدة
ا بلػ مػػا ذػػو موجػػود يف الػػذمر نلسػػه .ســابعا :حبػ الرضمػػا عػػر الواقػ
عػػر ا يػػاؿ واملثػ  ،وتػرتإ ُ
املوجػػود يف زملػػه ع ػ أص ػػعدة خمتللػػة أح وذ ػ  :الرػػعر ،واللتاب ػػة ،والػػدنر ،والرتبيػػة دمتلل ػاً الل ػػرة
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العقننية يف كلّاا وفقاً لواق اهتتي  ،وعلى سإي املثاؿ أنه نع ّ عر املعػا الرػعرنة واللثرنػة منكػاً
إلصنح اهتتي  ،ويف اهتاؿ الدنا كػاف نعتقػد أف السػإي الو يػد يف ػ ّ ا نفػات واحنقسػامات
ذو و دة اودنػاف ،ويف اهتػاؿ الرتبػو كػاف نػرو أف الللػاة مػر عقيػدة القرػاء ،والقػدر ،والقلػوط،
واحستسنـ أمامايا ذ ان نؽ سراح اإلنساف مر قيود الا  ،والتقليػد ،والتالػف ،واحسػتعإاد
لل ح نلوف قاصراً عر وع الواق  ،ويف اهتاؿ اللا كػاف نعتقػد حبػ ّد أف نلػوف سػال الل ّػر ّػرا
يف تيعه ونل ل مر قرانا واقعية ليست ي أف نإدع أفراً.
المصادر
بورسوؼ ،بورنيف ٗ ،)ٜٔٚالواقعيَّة اليوم وأبدا ،ح .ط ،العراؽ ،وزارة الثقافة واإلعنـ.
تر يا ،فانذ ٘ ،)ٜٜٔاألدب ،أنواع وم اذر ،طٔ ،ب وت ،دار اللاي .
جارود  ،روج  ،واقعية بالضفاف ،تررته ليم لوسوف ،القاذرة ،داراللتاب العريب.
سالدة ،سعيد  ،)ٜٜٔٚحركية اإلبداع ،ح .ط ،.ب وت ،دار العودة.
الريحاني اإلنكليزية) ،طٔ ،ب وت ،رناض الرنيف
المنسية (مخطوطات أمين ِّ
اللرضما  ،أما أل ت ٕٓٓٓ) ،الينابيع َ
لللتر واللرر.
اللرضما  ،أما أل ت ٕٓٓٓ) ،مخطوطة إنكليزية ،of the Arabian nights The Lore :طٔ ،ب وت،
رناض الرنيف لللتر واللرر.
اللرضما  ،أما ح .ت ،).أدب وفن ،ح .ط ،ب وت ،دار الي .
الريحانيات ،طٔ ،ب وت ،امل سسة العربيّة للدراسات واللرر.
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِّٕ ،)ٜٔٛ
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ح .ت) ،القوميات ،ح .ط ،ب وت ،دار الي .
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ح .ت) ،أنتم الشعراء ،ح .ط ،ب وت ،دار الي .
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ح .ت ،).هتاف األودية ،ح .ط ،ب وت ،دار الي .
الذبيد  ،حميد مرترى  ٖٔٓٙذػ) ،تاج العروس من جواهر القاموس ،طٔ ،القاذرة ،امل إعة املل نة.
سيف ،فػ .أفانا  ،)ٜٔٚٛأسس الفلسفة الماركسية ،تررته :عإدالرزاؽ عيد ،طٗ ،حب ،ملرورات ال رن الدند.
ِ
لي
صإّاغ ا يرَ ،

الريحاني رحالة العرب« ،الواقعيةة ذ يف أمانة اللرضما » ،طٔ ،ب وت ،بي احللية.
ٓ ،)ٜٔٚأمين ِّ
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ٕ ،)ٜٔٛالمعجم الفلسفي (باأللفاظ العربية والفرنسية واإلنكليزية والالتينية) ،ح .ط ،ب وت ،دار

اللتاب اللإلا وملتإة املدرسة.

عإود ،لا  ،)ٜٔٚٛالمدرسة الواقعيَّة ،ح .ط ،دمر  ،وزارة الثقافة.
العريب.
علاو  ،ر اب ٕ٘ٓٓ) ،أمين ِّ
الريحاني األديب الرحالة ،طٔ ،ب وت ،دار الللر ّ
فر  ،صنح  ،)ٜٔٚٛمنهج الواقعيَّة في اإلبداع األدبي ،ح .ط ،القاذرة ،ابي ة املأرنة العامة لللتاب.
فروخ ،عير ح .ت ،).هذا الشعر الحديث ،ب وت ،دار لإلاف ل إاعة واللرر.
كوتلغااـ ،جوف  ،)ٜٜٔٚالعقالنية ،تر :محمود منقذ الهاشمي ،ط ٔ ،لر ،مركذ اإلسماء احلرار .
كيت  ،آرنولد  ،)ٜٔٚٚمدخل إلى الرواية اإلنجليزية ،تر :هاني الراهب ،دمر  ،م إعة وزارة الثقافة.
الريحاني بعد ربع قرن :وقائع أسبوع المهرجانات التي أقامها مجلس المتن
ليف املنت الريايل للثقافة  ،)ٜٔٙٙأمين ِّ

-24تشرين األول سنة  ،1965طٔ ،ب وت ،دار اللرضما .

يوعة مر امل للا  ،)ٜٜٔٙالموسوعة العربية العالمية ،ط ٔ ،الرناض ،م سسة أعياؿ املوسوعة.
ملدور ،حميد ح .ت ،).األدب ومذاهبه ،القاذرة ،دار هنرة.
حميد ،ح .ط ،بغداد ،دار الرشيد.
ونس  ،بوؿ ٔ ،)ٜٔٛالرواية الحديثة ،تر :عإدالوا د ّ
ونليك ،رنلية  )ٜٔٛٚمفاهيم نقدية ،تر :حميد عألور ،ح .ط ،.اللون  ،اهتليف الولا للثقافة والللوف واآلداب.

الدوريات
الررنف ،جنؿ ح .ت) «ملاذا الواقعيةة يف اودب واللر» ،مجلة الموقف األدبي ،دمر  ،عدد  .٘ٛصص .ٕ٘-ٕٛ
لرابير  ،جورج ح .ت)« ،املللر أما الرضما » ،مجلة الرسالة ،القاذرة .صص .ٛٙ-ٙٚ
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 .1استبدٗبر گرٍُ زثبى ٍ ادث٘بت عرثٖ پژٍّشگبُ علَم اًسبًٖ ٍ هطبلعبت فرٌّگٖ
 .2استبدٗبر گرٍُ زثبى ٍ ادث٘بت عرثٖ پژٍّشگبُ علَم اًسبًٖ ٍ هطبلعبت فرٌّگٖ

چكيده
هكتت ٍاقعگراٖٗ ،عكسالعولٖ در ثراثر هكتت رهبًت٘سن است .پ٘رٍاى اٗي هكتت ثر اٗي ثبٍرًد
كِ ٍاقع٘ت ثبٗد آىگًَِ كِ ّست ثررسٖ ش َد ٍ ٌّرهٌ د ثبٗ د اثع بد هْ ن هَ َعٖ را ك ِ
هٖخَاّد ثِ اطالع هردم ثرسبًد ،ثرجستِ سبزد؛ ثًِحَٕكِ ٍاقع٘ت را ثِ طَر دق٘

اًعك بس

دّد ٍ از ّر ًَع اثْبم ٍ گٌگٖ ثِ دٍر ثبشدٍ .اقعگراٗ ٖ عقالً ٖ ٗك ٖ از ف رٍع ٍاق عگراٗ ٖ
طج٘عٖ است كِ در آى عقل ثِ عٌَاى اصلٖترٗي هٌجع هعرفت ٍ تفكر ثشرٕ قلوداد هٖشَد .ثر
اسبس اٗي هكتت غرض از ترث٘ت اًسبى رس٘دى ثِ سعبدت است كِ تحق آى تٌْب ث ب پ رٍر
اًسبًٖ هتعبدل كِ دارإ قَإ جس وبًٖ ٍ رٍح بًٖ ّوبٌّ

ثبش د ،هوك ي ه ٖش َد .اه ٘ي

رٗحبًٖ(ٗ )1941-1876كٖ از اًدٗشوٌداى ٍ هصلحبى اجتوبعٖ ثرجستٔ عرة ٍ از پ٘ش گبهبى
تفكر رئبل٘ستٖ ثٍِٗژُ رئبل٘سن عقلگرا ثِ شوبر هٖآٗد .هقبلٔ حب ر ثب رٍ

تَص٘فٖ تحل٘لٖ

ثِ هطبلعِ ثيهبِّٗبٕ تفكر ٍاقعگراٖٗ عقالًٖ از خالل پٌج اثر ثرگسٗ دٓ ٍٕ فػر و أدب ،أنػتم
الرعراء ،ذتاؼ اوودنة ،بػ ور للػذارعا ،الرضمانيػات و قوميػات پرداختِ استً .تبٗج ث ِدس تآه دُ

ًشبى هٖدّد ،رٗحبًٖ ثب تَجِ ثِ حضَر طَالًٖه دت در غ رة ٍ اثرپ رٗرٕ از جرٗ بىّ بٕ
فكرٕ غرة ،در تحل٘ل هسبئل پ٘راهَى خَد ًگبّٖ ٍاقعگرا ٍ عقالًٖ دارد .ثبزت بة اٗ ي ً َع
تفكر رٗحبًٖ در قبلت چْبر هحَر شعرً ،گبر  ،تعل٘ن ٍ ترث٘ت ،دٗي هشبّدُ هٖشَد.
كليدواشهها :هكبتت ادثٖ؛ ٍاقعگراٖٗ؛ عقالً٘ت؛ ادث٘بت عرثٖ؛ أه٘ي الرٗحبًٖ.

ًَٗسٌدٓ هسئَل:

mhashemi27@hotmail.com
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