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 فصلية، مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها
ش/ . هـ 1395 شتاء، 41لـالعدد ا، محكمة ةيعلم

 1-18 صص؛ م 2017

 انطباعات الواقعية العقالنية في أدب أمين الريحاني
 2معصومة نعمتي قزويني، 1مريم هاشمي

 ادظمية العلـو اإلنسانية والدراسات الثقافيةكيف قسم اللغة العربية وآداهبا بأ مساعدة ةأستاذ. ٔ
 ادظمية العلـو اإلنسانية والدراسات الثقافيةكبأيف قسم اللغة العربية وآداهبا  مساعدة أستاذة. ٕ

 23/01/1395: البحث خ قبوليتار     11/02/1394: البحث خ استالميتار 

 صالملخ  
رسػم  وقد اعتقد أصػااب ذػ ا املدرسػة برػرورة معالػة الواقػ  مػ ، جاءت املدرسة الواقعية رداً على املدرسة الرومانسية

وتسػػليا اواػػواء علػػى جوانػػر ذامػػة نرنػػد الللػػاف إنأػػابا لللياػػور بأسػػلوب نسػػل  الواقػػ  ، أشػػلاؿ الواقػػ  كيػػا ذػػ 
لليعرفػة  سػاً يمأػدراً رئ، الواقعيػة العقننيػة ذػ  إ ػدو فػروع الواقعيػة ال إيعيػة إذ نعتػ  العقػ . بدقائقه دوف غرابة أو نلور

وذػػ ا تتاقػػ  ، الغػرض مػػر تربيػة اإلنسػػاف ذػو الوصػػوؿ إ  السػعادة، الللرنػػةويف اػوء ذػػ ا املدرسػة ، والتللػ  الإرػػر 
مػػر أبػػرز املللػػرنر  ذػػو( ٜٓٗٔ-ٙٚٛٔوأمػػا الرضمػػا   . بالتلييػة الإرػػرنة املتوازنػػة الػػ  لػػدناا القػػوة واحنسػػلاـ الرو ػ 

فاملقالػة ذػ ا تعػاجُ جػ ور تللػر . ة احجتياعيا العرب ومر رّواد التللػ  الػواقع  وح سػّييا الواقعيػة العقننيػواملألاا
أنػتم ، أدب وفػر: الواقعيػة العقننيػة مسػتادماً املػلاو الوصػل  ػ التاليلػ  مػر سػنؿ دراسػة ستسػة آفػارا املقت لػة وذػ 

اف نعػػػي  يف كػػأف الرضمػػا   ػػا أنػػه   یبعػػا اللتػػائو للإاػػ  علػػ دؿّ نػػ. الرضمانيػػات والقوميػػات، وودنػػةذتػػاؼ ا، الرػػعراء
تػأمنت  یفلػر . كػاف ضملػ  ونل ػر إ  القرػانا الإرػرنة بل ػرة واقعيػة عقننيػة،  رنةلوتأفر مر تياراته الل، االغرب مل  صغر 

 .والدنر، والرتبية، والتعليم، واللتابة، الرعر: ذ ا اللوع مر التلل  للرضما  يف أربعة حماور رئيسة وذ 
 

 .أما الرضما ؛ اودب العريب؛ العقننية؛ الواقعية؛ املدارس اودبية: الكلمات الرئيسة
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 المقدمة. 1
مػػػر املأػػ لاات امل الػػػة واللرلااػػػة الػػ  ختتلػػػف ملاذيياػػػا بػػػاستنؼ  «الواقعيػػػة»إّف مأػػ ل  

وباستنؼ اجتاذات اللقػاد واودبػاء ومل ػر  اودب مػر جاػة ، ميادنر اللراط اإلنسا  مر جاة
يف السياسػة نعػا القإػوؿ بػاومر الواقػ  واحعػرتاؼ  «الواقعيػة»مأػ ل  ، وعلى سإي  املثػاؿ؛ أسرو

وأمػا يف اودب فػػهف ذػ ا املأػػ ل  نقأػػد بػه أ يانػػاً من  ػة الواقػػ  وتسػػلي  . باوواػاع السػػائدة
ونقأػػد أ يانػػاً ، وإبعػػاد علاصػػر ا يػػاؿ اهتػػّل  و اونلػػه، تلاصػػيله وتأػػونرا تأػػونراً فوتوغرافيػػاً  رفيػػاً 

الأػارمة الػ  دتلػ  تسػرب أفلػار اللاتػر وعواللػه ومذاجػه الػ ا  إ  أسرو احليادنة أو املواوعية 
 .(ٕٛ: ت. ح، ملدور  أعياله اودبية

بيليػا نػرو ، نرو الإعا أف الواقعية ذ  تلك ال  ح تّم إح  رػلنت اهتتيػ  و يػاة الرػعر
واقعية »يف كتابه  «روج  جارود »اآلفار اودبية تقرنإاً كيا ن ذر  آسروف أف الواقعية تتس  لل ّ 

 «مػػدس  إ  الروانػػة اإلذمليذنػػة»يف كتابػػه  «آرنولػػد كيتػػ »أو  (ٙ٘: ت. ح، جػػارود   «بػػن اػػلاؼ
 .(ومابعدذا ٖ٘: ٜٚٚٔ، كيت  

الػػ نر تػأفّروا بالواقعيػػة العقننيػػة ذػػو أمػػا الرضمػػا  ، تّػػاب املتييػػذنر يف اووسػػاط اودبيػػةلمػر الو 
نتإلور له أّف الرضما  ، ّر علی قراء ا ونتأّم  يف صييياالنلفَير ؛ تر آفارا علی أساسااكال    

ومر جرّاء مواصلة ، يا تأفّر باحلرارتا الررقية والغربيةكر العلي  الواقع  العقن   لدتيذ فعنً بالل
بػ  أنّػه بلػ  ، ثػر التذامػا بػاودب الػواقع كر اولالدراسة يف أدبه الرائ  نللل  لليتلّق  أنّه ذو املل

يف عػدد دمتػاز عػر « الرسػالة»تإػه جػورج لرابيرػ  يف  لػة كنستلد قوللا ذ ا إلی مػا  . وة الواقعيةذر 
ارا عيػػن فليػػا رائعػػا رتػػ  بػػا املرػػيوف والأػػورة ورفعػػ   لػػجػػاءت أف»: ر أمػػا الرضمػػا  قػػائنلػػاملل
 .(ٜ٘: ت. ح،  لرابير « اتإاا حب  إلی الألوؼ اومامية لليدرسة الواقعيةك

إذف رمػاوؿ يف ذػػ ا الإاػ  أف نرػػ  إلػی املييػػذات الرئيسػة مػػر الواقعيػة علػػد الرضمػا   ّ نت ػػّرؽ 
ذتػػػاؼ ، القوميػػػات، الرضمانيػػػات: تػػػر مػػػر م للاتػػػه وذػػػ كإلػػػی ذػػػ ا املييػػػذات مػػػر سػػػنؿ ستسػػػة  

 :مسّل ا اواواء علياا ع  اإلجابة عر الس اؿ التايل، أدب وفر وأنتم الرعراء، اوودنة
 ذات الواقعية العقننية علد الرضما ؟لتتللی مرتيف ك 

 :ر اودنر أما الرضما  وآفارا ملاالدراسات عليية تلاول  الإا  عر املل ؾر ذو أّف ذلاكودمّا جدنر بال  
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  جامعة تربي  مدرس، عإ  جادر ، «ار أما الرضما لآفار و اف، بررس  و معريف شاأي »رسالة ،ٖٔٛٓ. 
  فاليػػه يسػػ ، «اديب كمرػػاما اجتيػػاع  در آفػػار امػػا الرضمػػا  بػػا توجػػه بػػه سػػإ»رسػػالة ،

وجػػػػػدنر باملن  ػػػػػة أف ذػػػػػ ا الرسػػػػػالة أّدت دورذػػػػػا يف معالػػػػػة القرػػػػػانا . ٖ٘ٛٔ، جامعػػػػػة اصػػػػػلااف
وسػػػاولة ، واحسػػػتعارات الإعيػػػدة مػػػر الػػػ ذر، والترػػػإياات، اوسػػػلوبية يف شػػػعر الرضمػػػا  رمػػػو اإلصمػػػاز

 .اوللاظ
 جامعة راز ، حميد سر يس ، «ل  ومريو  نثر أما الرضما لبررس  ونژگياا  ش» رسالة ،ٖٜٔٛ. 
  لػػة ، رل ی روشػػللكػػ،  «جلػػس سػػتيذ  و ااسػػدار  ازصػػل  در آفػػار أمػػا الرضمػػا »مقالػػة 
 .ٖٓٛٔ، ٖالعدد، مدرس
  معأومة ر و ل   روشللك،  «حتلي  ساستار  و حمتوان  اشعار ملثور أما الرضما »مقالة

 ٖ٘ٛٔ، ٙالعدد،  لة اليعة العليية اإلنرانية للغة العربية و آداهبا، نعي  قذونا

  امدصػػدق  و معأػػومة ، «بازتػػاب ملػػاذيم و تعػػاب  قػػرآف در آفػػار أمػػا الرضمػػا » مقالػػة 
 .ٕ٘العدد، تر علـو انسا ك لة اژوذرلامه انتقاد  متوف و ، نعي  قذونا

  ابواحلسر أما مقدس  و  سر ، «تا هنو الإنغه با آفار أما الرضما روابا بيلام»مقالة
 .ٜٖٛٔ، ٔالعدد،  لة اژوذرلامه نقد ادب عريب، سلف و سعد اهلل شمانو 

  ماػػػػا  ػػػػاج  زادا و رعلػػػػا ، «ام  مػػػػردـ از دنػػػػدگاا أمػػػػا الرضمػػػػا كػػػػاميػػػػايب ونا ك»مقالػػػػة
 .ٖٜٖٔ، ٚٔالعدد،  لة لساف مإا، نأ اور

 .ما  أل  امل للتاف علی دراسة ساصة، باللسإة إلی الواقعية العقننية ودراستاا يف م للات الرضما ر لول

 نشأة الواقعيَّة. 1-1
وحبلػػوؿ ملتأػػف . (  ركػػة وااػػاة املعػػاف يف اللػّر يف القػػرف الثػػامر عرػػرRealismبػدأت الواقعيةػػة  

فػػورة علػػى كػػّ  مػػر ، كانػػ  الواقعيةػػةولقػػد  . القػػرف التاسػػ  عرػػر أصػػإا  ذػػ  الرػػل  اللػػّا السػػائد
وشمػػا  ركتػػاف فلّيتػػاف عالػػػ  أعيابيػػا أمػػور احليػػػاة ، والعالليّػػة الرومانسػػػّية، التقليدنػػة اللنسػػيلّية

فت اػػر أعيػػاؿ التقليػػدنا اللنسػػيليا احليػػاة علػػى أهّنػػا أكثػػر مل قيػػًة وترتيإػػاً دمّػػا . بأسػػالير مثاليػػة
علػػى أهّنػػا أكثػػر إفػػارة مػػر اللا يػػة  فت اػػُر احليػػاة «الرومانسػػيا»لليا أّمػػا أعيػػاؿ العػػا. ذػػ  عليػػه يف الواقػػ 

ونإػ ؿ الواقعيػػوف قأػػارو . وأكثػػر بعثػاً علػػى الرػعور بال يأنيلػػة دمّػا ذػػ  عليػه يف واقػػ  احليػاة أصػػنً ، العالليػة
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قدظماا غ  أهّنم يف حماولتام انتقاء مواوعا م وت. لل  نلونوا مواوعيا إ  أقأى درجة دمللة، جادذم
نتيلة  يف ول ا فهّف أعي  أسماط الواقعيةة لدنام نأ . ح نتيللوف مر جتّلر التأف   ا نرعروف به أو نلّلروف

 .(ٜٕ-ٕٛ/ٕٚ: ٜٜٙٔ،  يوعة مر امل للا  املراقإة واحللم الراأ 
إف ، اللتّػابو ا أف الواقعية تعت  مر أك  املػ اذر العامليػة الػ  اسػتتق إ  عػدداً غػ  قليػ  مػر 

ور ا كاف ذلك عائداً إ  لإيعة الرؤنة الواقعية ال  ح نست ي  أ د أف ، ف نق  أك ذا على اإللنؽ
اسرتنػػا ذػػ ا املػػ ذر كػػ  نتتإػػ  اجتاذاتػػه ومنحمػػه يف آفػػار  كلػػ ل، نتلػػرد علاػػا مايػػا  ػػاوؿ أف نلعػػ 

ف نلتػػػـذ  إادئػػه الياليػػة للػػػرتة  يػػ  إنّػػػه كػػاف مػػر الػػ نر أفػػػروا ذػػ ا املػػ ذر و ػػاوؿ أ؛ أمػػا الرضمػػا 
نإلػور أذػػم الػػدواف  املواػػوعية الػػ  وجاتلػػا إ  استيػػار ، مػػا ذكرنػػاا ذلػػا. وأف نتػػلليف يف أجوائػػه، لونلػة

فاػ  ، فهّف ذلاؾ دواف  أسرو ذاتيػه تتيثػ  يف رغإتلػا يف قػراءة شاأػية الرضمػا ، مواوع ذ ا الإا 
والدراسػػات الػػ  ، وازمرالػػه يف سػػلك الولليػػة العربيػػة رغإػػة أسػػ نا رمػػيف هبػػا ملػػ  أف قرأنػػا عػػر مغامرتػػه

وح تتلػػاوؿ ، تتلػػاوؿ مواػػوع ذػػ ا الإاػػ  نػػادرة إذ ح نلػػاد ذمػػد سػػوو الدراسػػات الػػ  ذكرناذػػا سػػابقاً 
 .وإسما تلاد تقتأر على م للاته املاتارة، ذ ا الألاات القليلة رتي  إنتاجات أما الرضما 

 وأشكالها الواقعيَّة في األدب الغربي  . 2-1
يف أوروبػا ، وذات لػاب  سػاصّ ، قػد ت ػّورت وأصػإا   ركػة أدبيػة متإلػورة ػ كيدرسػة أدبيػةػ  الواقعيةػة  إفّ 

 ٓ٘ٛٔوا تلّػػ  ملػػاف الأػػدارة بػػا احجّتاذػػات اودبيةػػة مػػر عػػاـ ، ـِٖٓٛٔعَقػػر الثػػورة اللرنسػػية عػػاـ 
.   قامػػ  علياػػا إ  اوسػػيف واملإػػادئ املتنئيػػة مػػ  روح العأػػر الػػ فأصػػإا  تت ػػّرؽ، ٓٛٛٔإ  عػػاـ

ولػػو  اوللػػا تتإّػػ  مأػػدر مأػػ ل  الواقعيةػػة مػػر سػػنؿ تػػأرنر اللقػػد اوديب يف الغػػرب لوجػػدنا أّف اللتّػػاب 
يف كتاباتػػػػػه عػػػػػاـ   يػػػػػ  نتاػػػػػّدث  شػػػػػيلر(؛ ذػػػػػ ا املأػػػػػ ل  يف اودب واذػػػػػم أّوؿ مػػػػػر لّإقػػػػػ يااوملػػػػػان
 .(ٕٔ: ٜٛٚٔ، فر   فو ف أكثر ملام مثاليو رنسيا فيألام أهنم واقعيعر اودباء اللٜٛٚٔ

بػ  جتػػ ء  أػػيلة ، حتلرػػأ وح تت ػّور بقػػرار فػػوق »ونرػ  إ  أّف املػػ اذر اودبيةػػة يف  ركػة ت ّورذػػا 
« لت ور  ي  الواق  الثقايف مر سنؿ ارتإاله بالواق  احجتياع  كلّ  جبيي  جوانإه ومع ياتػه التأرطميػة

موجػػة مػر التلاقرػػات ، فػاهتتي  اوورويب قػػد عػاش يف ملتأػف القػػرف التاسػ  عرػر. (٘: ت. ح،  الرػرنف
نعػػػذو اللّقػػػاد ، فتلّوعػػػ  املػػ اذر اودبيةػػػة وترػػابل ، واحجتياعيػػػة، واحقتأػػادنة، والأػػراعات السياسػػػية

بلورة املإادئ اوساسية لليدرسة الواقعيةة إ  سأػومة  ػاّدة نرػإ  يف ملتأػف القػرف التاسػ  عرػر بػا 
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مػػػر جانػػػر  وكاتػػر قأأػػػ  مػػػر الدرجػػة الثانيػػػة ذػػػو شػػامللور ، بعػػا اللقػػػاد الترػػليليا مػػػر جانػػػر
بلرػر ، مػ  أ ػد أصػدقائه ٚ٘ٛٔقػاـ شػامللور  عػاـ ، فل  ذ ا اللرتة يف حتدنػد املقإػوؿ للواقعيةػة، آسر

يف ذػػػ ا اللتابػػػات اللقدنةػػػة ؛ «الواقعيةػػػة»سػػػم إ يوعػػػة مػػػر املقػػػاحت اودبيةػػػة يف  لػػػة أدبيّػػػة أللػػػ  علياػػػا 
، فتإلػػػػػورت املإػػػػػادئ اوساسػػػػػية اوو  للواقعيةػػػػػة. (ٖٔ: ٜٛٚٔ، فرػػػػػ   ترػػػػػّلل  املإػػػػػادئ اوو  للواقعيةػػػػػة
ونأسػػ  بعػػا احعتإػػار مع يػػات احليػػاة مػػر ، ب رنقػػة أميلػػةنقػػدـ الواقػػ  ، وأصػػإا  تعػػا نوعػػاً مػػر اودب

 .وابتعاد اللاتر عر ال ات وأذوائاا، سنؿ املن  ة

 أشكال الواقعيَّة في األدب الغربي .3-1
  الواقعيةػػة ال ةإيعيةػػة( ٕ الواقعيةػػة اللقدنةػػة (ٔ: نلقسػػم الواقعيػػة يف اودب الغػػريب إ  فنفػػة أقسػػاـ وذػػ 

 .احشرتاكّيةالواقعيةة ( ٖ

 الواقعيَّة الطَّبيعيَّة
تعيػػ  و ،  يػػ  حتيػػ  صػػلة ماّدنػػة؛ وتسػػتلُد إلياػػا، الواقعيػػة ال إيعيػػة ذػػ  ترػػي  الواقعيػػة العقننيػػة

 .برل  كإ  على ت ونر اوفلار اودبية مر سنؿ الللر املاد  ال إيع 
اعتػ  أهّنػا تقػوـُ علػى التعامػ   فلقػد، املإػادئ اوو  لليػ ذر الواقعيةػة ال ةإيعيةػة وا  إميػ  زوح
إذ علػػى اللاتػػر أف نايػػي لراأػػّياته بي ػػة . كالتعامػػ  مػػ  التلربػػة يف املاتػػ ،  مػػ  العيػػ  الروائػػ 

وقػد دعػا زوح يف كتاباتػه الروائيػة إ  حماكػاة العليػاء ، فيرعام   نقف لػين   رّدة فعلاػم، معيلة
، ٓٛٛٔآراءا وملاذييػػه ذػ ا يف كتػػاب أصػدرا عػػاـ وقػػد عػرض . يف خمتػ ا م يف اللتػػائو واحلقػائ 

م ّكػداً علػى وجػوب إعنئاػا علػى اليػاؿ ، وذو القأة التلرنإية وقد شّدد فيه علػى دقّػة املن  ػة
وقػػػد أسػػػ  . فػػػذوح ذػػػا ذلػػػا ناػػػدؼ إ  اإل سػػػاس باحلقيقػػػة أكثػػػر مػػػر اإل سػػػاس باليػػػاؿ، اللػػػاّ 

ومػر ، مػر واقػ  ال إقػات احجتياعيػة، ومسػر يا مالواقعّيوف ال إيعّيوف ماّدة جتػارهبم يف قأأػام 
وقػػد رّكػػذ . ذػػادفا إ  تإيػػاف وجػػود ذػػ ا ال ػػواذر واػػرورة التلإّػػه بػػا، أدىن أعيػػاؽ الػػلليف اإلنسػػانية

إمي  زوح على مإدأ اعت ا اوذّم وذو ارورة أف نلتا  اللاتر يف قأأه إ  نتائو ت نّدذا العلـو 
 .فييا توّصل  إليه
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 والعقالنية في اللغة واالصطالحالعقل  .4-1
 :ختتلف امللاذيم والتعرنلات للعق  علد الياور ويف احص نح با اللاس على فنفة أمورو
ونلوف  ّدا أنّه ذي ة حميودة لإلنساف يف كنمه واستيارا ، نرج  إ  وقار اإلنساف وذيإته: اووؿ»

 .و ركاته وسللاته
معػػػاف : فيلػػػوف  ػػػدا، اإلنسػػػاف بالتلػػػارب مػػػر او لػػػاـ اللليػػػةنُػػػراد بػػػه مػػػا نلتسػػػإه : والثػػػا 

 . تيعٍة يف ال ذر تلوف مقدمات تستلإا هبا اوغراض واملأاحل
أنّه قوة تدرؾ صلات اوشياء : فيلوف  ّدا، نُراد به صاة الل رة اوو  يف اإلنساف: والثال 

 .(ٗٛ: ٕ، ٕٜٛٔ،  صليإا« وكيابا ونقأاهنا، مر  سلاا وقإااا
عيوماٌ الراص ال   ن كد قدرات اإلنساف العقلية تأكيداً ساّصاً « العقن » نُلام مر كلية

وإّف اإلظمػاف بقييػة ا اّجػة العقليػة . ولدنه إظمػاف غػ  عػاد  بقييػة العقػ  وا اّجػة العقليػة وأشميتايػا
لغػريب ذػو سػقراط وكػاف أّوؿ أب الػه يف الػرتاث ا. وأشميتاا ذو الررط املسإ  للّ  حب  فلػر  جػادّ 

 .(٘ٛ: ٕ، ٜٜٚٔ،  كونتلغااـاوفيا 
املأػػػػدر اووؿ أو ، ذػػػػ  احجتاذػػػػات واملػػػػ اذر الػػػػ  جتعػػػػ  العقػػػػ  (Rationalism نيػػػػة والعقن

القػػوؿ بأوليػػة ، وأف العقننيػػة يف احصػػ نح. اوسػػاس أو املقػػدـ يف مأػػادر املعرفػػة والللػػر والػػدنر
وت ل  . وملاا القوؿ أّف الوجود كله وجود عقل ، غ ا العق  يف احللم على اوشياء وتقدظمه على

وعلى نأوص ، العقننية يف املأ ل  اإلسنم  على أول ك ال نر صموزوف تقدمي العق  على اللق 
 .(٘ٛ: ٕ، ٕٜٛٔ،  صليإاساصة يف أمور العقيدة والغير ، الررع
اللػ و الػ  تواجػه الإرػر ظملػر أف   كأنراً ذػ  ن رنػة نػرو أصػااهبا أّف كػّ  املرػا الَعْقننّية و 

وقػػػد  اػػػر يف القػػػرف السػػػاب  عرػػػر مػػػا نتإػػػّر ذػػػ ا املرػػػيوف فييػػػا نعػػػرؼ باملػػػ ذر . نػػػدركاا بالعقػػػ 
وأبػرز مػػر ، العقلػّ  الللسػل  الػ   نػرو أّف قػػوة العقػ  واملل ػ  تتعػارض مػػ  العوالػف واو اسػييف

 اػػر يف القػػرف الثػػامر عرػػر مػػانعرؼ  قػػد ايلػػوزاودنلػػارتوس ، ظمثػػ  ذػػ ا املدرسػػة الللسػػلّية العقليّػػة
بالَعْقننيةػػة احلرػػارنّة الػػ  تعػػولؿ علػػى العقػػ  أكثػػر دمّػػا تعػػولؿ علػػى العقيػػدة يف مسػػألة سلػػ  اإلنسػػاف 

 .(ٖٖ٘: ٙٔ، ٜٜٙٔ،  املوسوعة العربية العامليةوَقَدرِا 
 :وت ل  على عّدة معاف، والَعْقننيةة أنراً ذ  القوؿ بأولّية العق 
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لػػػه علّػػة يف وجػػػودا حبيػػ  ح ضمػػدث يف العػػػاف شػػ ء إحّ ولػػػه ، أّف كػػّ  موجػػودبػػػذػػ  القػػوؿ ( ٔ
أّف املعرفػػػة تلرػػػأ عػػػر املإػػػادئ العقليّػػػة الرػػػرورنّة ح عػػػر التلػػػارب بػػػذػػػ  القػػػوؿ  (ٕ. مػػػرّج  معقػػػوؿ

أّف وجػود العقػ  شػرط يف إملػاف بػذػ  القػوؿ  (ٖ. وّف ذػ ا التلػارب ح تليػد عليػاً كليػاً ، احلسّية
ذػ   (ٗ. فن تلوف التلربة دمللة إح إذا كاف ذلالك مإادئ عقلية تل م مع يات احليفّ ، لربةالت

أّف العقائػد اإلظمانيّػة م ابقػة و لػاـ بػذػ  القػوؿ ( ٘. وبقدرته على إدراؾ احلقيقػة، اإلظماف بالعق 
نر  .(ٜٔ-ٜٓ: ٕ: ٕٜٛٔ، صليإا  العق  علد بعا علياء الدل

 العربي  الواقعيَّة في األدب  .5-1
، على أفر تسّرب الثقافة الغربّية إ  الولر العريّب مر سنؿ مثّقليه ال نر الّلعوا علػى ذػ ا الثقافػة

متػػػأفّرنر باملػػػدارس اودبيةػػػة الػػػ  الّلعػػػوا ، وقػػػف بعػػػا ذػػػ حء املثّقلػػػا ملاػػػا موقػػػف إجػػػنؿ وا ػػػرتاـ
وّف الروانة تست ي  دتّث  الواقعيةة وذلك . وكاف للّتاب الروانة اللأير اوك  يف ذ ا التأف ، علياا

قػػػد نلػػػوء الرػػػعر حبيلاػػػا ، فللروانػػػة ماّيػػػة جليلػػػة، أفرػػػ  مػػػر غ ذػػػا مػػػر اوشػػػلاؿ اودبيةػػػة اوسػػػرو
ذو اإل ساس باحلياة وبالتعقيد الإرر  وأّف إ ساساً كاػ ا ناػ بلا ، فيا  دؼ إليه الروانة، أ ياناً 

 .(ٜ٘: ٜٔٛٔ، ونس   أكثر دمّا نلعُ  التل   اوسنق 
« بعػد قرابػة قػرف كامػ  مػر نرػأة املػ ذر يف أوروبػا»  ارت الواقعيةة يف اودب العريّب احلدن 

وذلػػػػػػك وّف املػػػػػػلاو الػػػػػػواقع  يف اودب العػػػػػػريّب ف نتػػػػػػأفّر مإاشػػػػػػرة باملػػػػػػ ذر ، (ٕٕ: ٜٛٚٔ، فرػػػػػػ  
والػ  كانػ  ، العػريبّ  ول لك ن راً للعوام  التارطميّػة واحجتياعيّػة الػ  كانػ  تسػوُد الػولر، اوورويب

وف نتّم ذلك إحّ بعد أف تإلورْت  روؼ جّيدة سلق  أرايةة ملاسإة لتقإ  ، ختتلُف علاا يف أوروبا
باملدرسػػة الواقعيةػػة يف  اذتيامػػا بالغػػاً  ثػػ وفك يف العػػاف العػػريّب اذػػتّم نّقػػادو . املػػلاو الػػواقع  يف اودب

رغػػػػػم سػػػػػي رة احجتػػػػػاا الػػػػػواقع  يف اودب يف ، حمّيػػػػػد ملػػػػػدور ورئيػػػػػف سػػػػػور : رمػػػػػواودب العػػػػػريّب 
وإّف أّوؿ اللتابػػػات الػػػ   اػػػرت فياػػػا الواقعيةػػػة يف اودب العػػػريّب  . ا يسػػػيلات مػػػر القػػػرف العرػػػرنر

ورّواد ذ ا احجّتاا فنفة كتإوا القأة القأ ة »لّ  دّقة وأمانة بكان  كتابات تسليلّية تلقُ  الواق  
( أزتػد سػ   سػعيد ٕٜ٘ٔالقػاذرة   «املدرسػة احلدنثػة»اف مر رتاعػة بيلام إفل، قإ  كتابة الروانة
الػ  تػدرس أواػاع العّيػاؿ يف معسػلر برن ػا  للعيػ  يف سػيلاء كػاف  «املاػّدر»يف قّأته ال ونلػة 
 والثالػػػػ  حميػػػػود لػػػػاذر حشػػػػا، (ٕٕٜٔ  «فرنّػػػػا»وعيسػػػػى عإيػػػػد يف روانتػػػػه ، نعيػػػػ  فيػػػػه ك إيػػػػر
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لقػػػػد سػػػػادت . (ٕٙٓ: ٜٜٚٔ،  سػػػػعيد« (ٖٜٗٔ  «آدـ  ػػػػواء بػػػػن» يف روانتػػػػه (ٜٗ٘ٔ-ٜٗٛٔ 
شػاد ا  الواقعيةة يف ا يسيلات مر القرف العررنر وذلك استلابة ملستلدات سياسػية واجتياعيػة

،  ي  كػاف ذػ ا العقػد يف أغلػر إنتاجػه إنتاجػاً واقعيػاً وذلػك مػر سػنؿ اهتػّنت؛ السا ة العربّية
 .(ٛٙ: ٜٛٚٔ، عإود  والأاف، واللتر

 الواقعيَّة عند أمين الرِّيحاني. 2
، والرػػػعر، تابػػػةلنعػػػاج مل ػػػارا يف ال؛ وذلػػػا نرتػػػأ  ملعالػػػة الل ػػػرة الواقعيػػػة العقننيػػػة لػػػدو الرضمػػػا 

 :والدنر، والرتبية

 تابةتجليَّات الواقعيَّة في موقف أمين الرِّيحاني من الك. 1-2
  ل ار نل ر إ   وله جعلته (ٜٓٗٔ-ٙٚٛٔ  الرلضما أما  علد العليّية الللرنّة الثقافّية ا للّية
اهتتيعات  يف سواء املسّليات على فائراً ، والوذم التقليد م اذر رافراً ، العق   قياس نقييف واقع ّ 

 نقػػػييف الػػػ   املعيػػػار ذػػػو العقػػػ  إ  واح تلػػػاـ. إلياػػػا سػػػرج الغربيّػػػة الػػػ  اهتتيعػػػات يف العربيّػػػة أـ
« اللتّػػاب الػػ نر صمػػر أف نلتإػػوا وضمػػاف وا علػػى مػػا حبػػوز م مػػر الليػػاؿ»مػػر  مواقلػػه بػػه الرلضمػػا 
التوّجه اوّوؿ ذو اللاتػر الػ   نلتػر : ونقّسيام إ  فنث توّجاات. (٘ٛ: ٔ، ٕٜٛٔ،  الرلضمػا 
 ذو. كاتر مأجور ضمرؾ اليَػرَاَعة كيليا شاء الّسيد ذو. رن كر في فّ  شي اً  ترلحن»: بقوله، ليعي 
على عربة عليه تعرفة احللومة ونسػوؽ القلػم كيليػا شػاء الراكػر وإ   يػ   اودب نعلل  وذّ  
 .(ٚٛ: ٔ، نليف املأدر  «شاء

ُام وهّنػػػم ح نػػػ فّروف يف وَنسػػػتَػْاللػُ ، نػػػرفا الرلضمػػػا  يف ذػػػ ا الػػػلّص التوّجػػػه اوّوؿ مػػػر اللتّػػػاب
إحّ إذا ، فػن نلتإػوف لأػاحل اهتتيػ ، فاملاؿ ذو ال   نوّجه كتابا م، فام كّتاب مأُجوروف، اهتتي 

فاػم ح نلتإػوف إحّ مػا نرونػه ملسػلياً مػ  ، سػل ة( ونألام بأهّنم  كتّػاب، اتّلق  م  مأاحلام
 .ُرؤو ومأاحل السل ة

فقػػػد َتلإُػػػػُر »: فيقػػػوؿ عػػػلام الرلضمػػػا ، أّمػػػا ال إقػػػة الثةانيػػػة مػػػر اللتّػػػاب الػػػ نر نعيرػػػوف ليلتإػػػوا
وَتأُغُر بقدر ما نعي  الوا د مػلام قرنإػاً مػر احليػاة الإرػرنة وال ةإيعيةػة املتاركػة اللائدة يف تآليلام 

فال   نعي  يف ملتإه أبػداً ون لّػف بػا اللتػر واووراؽ وا ػابر بعيػداً عػر  ركػة احليػاة . الساكلة
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ؿ يف وقػد نسػقا يف كثػرة تآليلػه سػق ة اللاتػر اوو . وم اذرذا نأّلف كثػ اً ولللّػه حنعػي   قػاً 
شػ ء ، وبا ذ ا امل لف ال   نعي  ليلتر وذاؾ ال   نسػّود املقػاحت ليعػي . مقاحته املأجورة

كنشمػػا أسػػ  قلػػم ظمػػارس اللتابػػة ،  فلنشمػػا نلتػػر مػػا نُلسػػى بعػػد القػػراءة اوو . مػػر الرػػإه والقرابػػة
 .(ٜٛ: أدرنليف امل « والتأليف كيا ظمارس التاجر جتارته والدبّاغ صلاعته واللّنح  رافته

مػر  يػ  أهّنػم نلتإػوف مػا ، أّما يف ذػ ا الػلّص نإػّا الرلضمػا  ترػابه التوّجػه الثةػا  للتوّجػه اوّوؿ
فاػػم نأػػّللوف كثػػ اً وح نعيرػػوف ، نُلسػػى بعػػد القػػراءة اوو  وإهّنػػم نعيرػػوف بعيػػداً عػػر واقػػ  اهتتيػػ 

 .ونّه ح نعي  اهتتي  وح نلّّب ليو اته، وذو نرفا أنراً ذ ا التوّجه.  قاً شمـو اهتتي  وقراناا
نلتر »، ومر نعي  ليلتر. «نعي  وح نلتر»: إ  مر نلتر ليعي  بقوله نمهك وطمتم
يوف فيقّسػػ، وأّمػػا التوّجػػه الثةالػػ  مػػر اللتّػػاب حنلتإػػوف إحّ يف سػػاعة اإلبػػاـ والػػو  . «وح نعػػي 

، نعيرػػػوف  يػػػاة عقليّػػػة إهّنػػػم. ولػػػ دب، ةوللايػػػا، وقػػػتام تقسػػػيياً  لييػػػاً ونع ػػػوف ملػػػه لل إيعػػػة
اوّوؿ مػػاّد  والثةػػا  عقلػػّ  وكنشمػػا . وجسػػدنّة معػػاً يف  ػػا نعػػي  اآلسػػراف عيرػػة ناقأػػة، ورو يّػػة

 .بعيداف عر العلأر الرو   العلي  ال   صمر أف نسود يف كّ  ما نلتر اللّتاب
أَ َداً علياً إحّ َأَسَ  عليه امليثاَؽ  اهللُ  َأ َ  ما»:  ص( نستراد الرلضما  حبدن  عر اللّّب اوكـر

أسػػػػػاف مػػػػػا نقػػػػػوؿ أول ػػػػػك  مػػػػػا، نمػػػػػهك ونتػػػػػاب . (ٖٜ: ٔ، ٕٜٛٔ،  الرلضمػػػػػا « أف ح َنلُتَيػػػػػُه أَ ػػػػػَداً 
فػهذا قػرأوا مقالػة مليػدة فياػا شػ ء مػر اآلراء الدنػدة . ا اف وف امللقادوف إ  ال وؽ العاـ اللاسػد

إّف ذػػػػ ا ح نوافػػػػ  القػػػػـو وح ننئػػػػم أذواقاػػػػػم : صػػػػا إاا قػػػػػائلا ونػػػػذدروفَ ، ونرػػػػياوفَ ، ظمتعرػػػػوفَ 
كيػػف نتسػػّر للػػم إصػػنح الػػ وؽ العػػاـ اللاسػػد إذا  »: فلاػػوحء وملػػثلام نقػػوؿ الرلضمػػا . ومرػػارهبم

كلػػتم يف كتابػػاتلم ح تقولػػوف مػػا نلػػدر وح تإػػدوف رأنػػاً جار ػػاً وح تلتقػػدوف انتقػػاداً صػػايااً؟ إذا  
ال وؽ العاـ قياساً عاماً للّ  ما تلتإونه فا  للم أف تتلّاوا وترتكوا القػوؿ  كلتم تلووف أف جتعلوا

 «فاو نذندكم يف اهتاملة علياً ونثإ  فيلم ما أللتيوا مر  ّر املنللة ومراعاة ا والر. للرعر
 .(ٜٗ: ٔ، نليف املأدر 

ذمػػدُا  يليػػا نأػػّلف  نسػػتلإا مػػر ذػػ ا الػػلّص أّف واقعيػػة الرلضمػػا  مػػا كػػاف  عػػذؿ عػػر اهتتيػػ  بػػ 
وأّف واقعيػة ؛ ومػا نعانيػه، وواقعػه، اللّتاب واودباء نثور على اول ك ال نر كانوا بعيدنر عر اهتتيػ 

الرلضما  جعلتُه نل ر يف اللاتر احلّر ذػو العػاف احلقيقػ  الػ   نرػ  أمػاـ اللػاس نتػائو عليػه وذتػار 
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ذو نقػوؿ . على كرامة العلم و رمة اودب فيليد الرعر جبيي  م اذرا م  حماف ته، حبثه ودروسه
وّف مر كتر ، قوله وإف كاف ذلك معاكساً ملي  العاّمة وخماللاً وذواؽ اوفراد وأذواء ذو  السيادة

 .لليستقإ  ح صمازو على عيله يف احلاار ومر كتر للااار فن نإقى له ذكر يف املستقإ 
وأف ، وواقعػػػه، للاتػػػر أف نعػػػي  قرػػػانا  تيعػػػهونّترػػػ  مػػػر ذػػػ ا كلّػػػه أف الرلضمػػػا  نرػػػرتط يف ا

ونػرفا أف نلػوف اللاتػر يف اهتتيػ  ، سواء أعلر به الػإعا أـ ح، نلتر ما ظَمْل  عليه اي ا
على اهتتي  بػ  إهّنػا تقػرأ ملػرّة  وح ت فّر كتاباته، وح نعي  قراناا وشمومه وآحمه، مأجوراً أو حملوزاً 
على اللاتر  «يف اللتر» الرلضما  نرّكذ كث اً مر سنؿ مقاحته ونن   أنراً أف. وا دة وتُلَسى

إذ إنّلا نستلإُا مر ذ ا املقػاحت معػاٍف ع ييػة وغانػات سػامية وذػ ا ، اللاف  وكيف تلوف اللتابة
 .نتيلة املل لقات والركائذ الواقعيةة ال  نعتيد علياا الرلضما 

وأف نتاّسػػػيف ، سػػػ  تعإػػػ  عػػػر آمػػػاؿ أّمتػػػه وأمانياػػػانػػػرو الرلضمػػػا  أّف اللاتػػػر صمػػػر أف نعػػػّ  
ومايػػػػا نلػػػػر مػػػػر فاػػػػم . (ٖٛ: ٕ٘ٓٓ، علػػػػاو   أذػػػػداؼ اومػػػػة فيسػػػػعى جاذػػػػداً يف سػػػػإي  حتقيقاػػػػا

صمعللػػػا نعيػػد إ  توسػػػي  ملاػػػـو ، ومايػػػا أسػػ نا عليػػػه مػػر ذلػػػوات وفغػػرات، الواقعيةػػة علػػػد الرلضمػػا 
ذ ا الواق  ن ػّ  اوراػية الأػلإة الػ  ترػل  علػى فهّف ، الواقعيةة لل  نقرب مر أدبه ورمسر فايه

وّف تقيػيم أ  أدنػر حبػّد أف . أدبه و دة متلانسة وجتع  مله أدباً مرتاب اً اير س ولػه العاّمػة
مػػاف نلعلػػه أو فعلػػه مػػر علػػی أ  علػػى أسػػاس مافعلػػه ولػػييف ، ا اّصػػة هعلػػى أسػػاس قوانيلػػ»صمػػر  

ية الرئيسػػػة لللاتػػػر تتيػػػّدُد علػػػى أسػػػيف ومعػػػان  والقرػػػ. (٘ٔ: ٜٗٚٔ، بورسػػػوؼ « أجلػػػه اآلسػػػروف
وال  ت ز حماولة إصماد نلسه وإصماد موقله ا اّص مر العاف ، مستيدة مر قوانيله ال اتية ا اصة به

صػاي  مػا نقػاؿ »: بالتػايل، وقدرته على رؤنة العاف وإصماد وسيلته ا اّصة للتاّدث عر ذلك كّله
شػ ء إ  عيليػه وصػوته وللػر ح شػّك يف أّف الرػ ء اوكثػر أشميػة مر أّف اللاتػر ضمتػاج قإػ  كػّ  

ذػو اخّتػاذ موقلػه اإلنسػا  مػر كػػّ  اوفعػاؿ اإلنسػانية حبيػ  نسػي  لػه ذػ ا املوقػػف أف ، باللسػإة لػه
 .(٘ٔ: املأدر نليف « نرو شي اً ذاّماً وجدنداً دتاماً ليي  اللاس

 عرالشالواقعيَّة في موقف الرِّيحاني من  تجلي ات. 2-2
وإحّ نقتأػػر ، ذػػو ان ػػنؽ الرػػاعر مػػر ذاتػػه إ  اإلنسػػانّية يف فلرتػػه الرػػاملة، علػػد الرلضمػػا  الّرػػعر

وعلػى سػإي  املثػاؿ ، كػانوا بعيػد  الغػور يف عػاف الللػر فالّرعراء اللإػار. الراعر على قلإه و ّسه
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 .والللسلة، واودب، وانسراح ا ياؿ نرو الللر إ  جانر املراعر، شلسإ  يف روائ  غو و
ل ا نػرفا ، كيا أف نلوف دمتعاً يف آف وا د،  أف نلوف الّرعر قوناً ومليداً »نرّكذ الرلضما  على 

فلػ  رأنػه  إػ  مػر َمسػد َأْشػَدَدُا يف ، وجود الراعر ال   نتػاجر بػ كاءا َمْغِرػّياً عػر احلػّ  والعػدؿ
ـُ . (ٕٓٗ: ٔ، ٕٜٛٔ،  الرلضما « ُعلقه وأحلقه بأيب بر وإّف الراعر ال   نإيػ  ذكػاءا بػدرذٍم ح طمػد

وعر قلإػه رداء ، وعر نلسه  ّلة اوُبّوة، وطملُ  عر عقلِه فوب احستقامة، احلّ  وح نَُ بُّ عر احل ّ 
َتَيْارُِؽ الُعرنَاف»الأدؽ لييف إحّ 

ُ
 .(املأدر نليف « الُْربُػُذ امل

: إذ نرو أّف الّرعر حبّد أف نّتأف بأمرنر، الّرعر إ الرلضما  ا اّصة ن رة يف ذ ا اللنـ  فلن  
ونلإػػ  الّرػػعر الػػ   نلػػوف بعيػػداً عػػر احلػػّ  ونرػػّإه صػػا إه بالّػػ   . والثةػػا  اإلمتػػاع، اوّوؿ اإلفػػادُة والقػػّوة

كيػا ،  وذلػا اسػتعي  أللا ػاً قرآنيػًة وتعػاب  بنغيػة إلنرػاح الللػرة، صمع   إنً مر َمسد ونَُردُّا يف علقه
َتَيْاػػرُِؽ الُعرنَػػػافبػػ، ه شػػّإه الرػػاعر الػػ   نإيػػػُ  ذكػػاءُا باملػػاؿإنّػػ

ُ
الػػ   نلػػوف بعيػػداً عػػر احلقيقػػػة ، الُْربُػُذ امل

 .واحستقامة وفاقداً لعلاصر التأف  يف اهتتي  ونّه ساؿ مر ا توو وذو صدؽ املراعر
وإ  الرػعور بػالعذّة ، لليػةدعا الرلضما  إ  أف نلػوف الّرػعر و يلػة الوجػود إ  حتّسػر احلالػة الو 

، أح نثػػُ  اوف فيلػػا غػػ  الػػدموع؟ أح نثػػُ  الػػدـ»: إذ نقػػوؿ. ح الإلػػاء، واللرامػػة إ  التػػأفّ والثػػورة
و يلػػػة اودب  ػ يف رأنػػػه ػوّف . (ٖٗ: ت. ح، أدب وفػػػرّ ،  الرلضمػػا « والتيػػػّرد؟، واللقيػػػة، والغرػػػر

وتلإيػػػة ليػػػوح ، والسياسػػػ ّ ، ومعالػػة الواقػػػ  احجتيػػػاع ّ ، الأػػاي  ذػػػو حتقيػػػ  اللائػػػدة واملتعػػػة معػػػاً 
 .معلوناته ورف ، الرعر

وأف نلوف التلّدد امللرود يف أدبػه مّتأػنً ، روح التلّددأدب الراعر ب تاّلیندعو الرلضما  إ  أف ن
كػّ  أمػة مػر  كيػا نػرو علػد. والعقلّية الوللّية ُمرتسػياً يف أدبػه  ّ أف نلوف لاب  الولر، بقرانا اهتتي 

إحّ يف اومػم  (...  إّف تإػانر العقليػات حنوجػد»: إذ نقػوؿ، صإغة أدبية ساصة وللر دوف تإانر العقليػات
كانػػ  ذػ ا امللػػا رة يف أملانيػا مػػثنً أو يف فرنسػا ملػػا كلػَ  جتػػد  فلػو. املتقّسػية املتااذلػة مثػػ  اومػة العربيّػػة
وأنا ألػال  مػا كتػر ، أما علدنا فقد تلّيس ، أملانية أو غ  فرنسّيةيف استنؼ املتلا رنر أفراً لعقلّية غ  

وذلػػاؾ ، فالػاؾ العقليّػة اللرنسػّية ومػا جتلّػدت بػه مػر أدب حمػا فرنسػ ّ . بػ  تعثّػرت هبػا، شػّى العقليّػات
ح   ػأم كيّػة مادنّػة  ػوذلػاؾ عقليّػة حمرػة عيليّػة ، اإلنلليذنّػة ومػا  اػر فياػا مػر الثقافػة اونللوسلسػونّية

 .(ٕٙ. : ت. ح، أنتم الرعراء، الرلضما  « ترو يف الّرعر كإ  س  ل مم
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فاػػو نعتيػػُد الُإليػػة . أف نسػػتالص علأػػراً آسػػر مػػر علاصػػر الل رنّػػة الّرػػعرنّة علػػد الرلضمػػا  رلػػظم
ويف كونػػػه نعتيػػػد علػػػى ، احجتياعيّػػة يف الّرػػػعر واودب إ  جانػػػر القاعػػػدة الراأػػػّية والوجدانيّػػػة

وعلى ال اب  الولّا أو القومّ  أصًن وركلاً يف حتدند مػدو اوصػالة الّرػعرنّة أو ، الُإلية احجتياعّية
ونقػػػييف ، أو الللّػػػاف، أو اللاتػػػر، ومػػػدو الّتياُسػػػك الراأػػػ  احسػػػتقنيّل علػػػد الرػػػاعر، اللّليػػػة

ودميّػػػذات ،  ياتػػػه اللػػػ ووقرػػػانا ، الرلضمػػػا  ذػػػ ا الّتياُسػػػك  قيػػػاس العقليّػػػة املرتإ ػػػة بػػػرتاث اهتتيػػػ 
 .اوصلّية يةالعرب احلرارة
ذػػ  ، واللقػػر واحاػػ ااد والقاػػر، والاػػ  وإشػػاعة ا رافػػات،  لػػم املسػػي ر علػػى اهتتيعػػاتوال

ويف إ ػػػدو قأػػػائدة امللثػػػورة املعلونػػػة . مػػر رتلػػػة املرػػػاك  العدنػػػدة الػػػ  تػػػدعو الرضمػػا  إ  حماربتاػػػا
 :قائنً ، ل  تقإا اوممضمأ  اآلفات والإننا ا، «ذلروذا»بػ

وقيػػػوُد احسػػػتعَإاِد  /وقيػػػوُد اللاقػػػِة َ ّ يتاػػػا أنيػػػاُب الػػػوعِ  /ذلػػػا قيػػػوُد الاػػػِ  َفّلتاػػػا نػػػُد اوليػػػاعِ 
َذَلروذػا  /وقيوُد الوِر كّسر ا الرػغائُر واو قػادُ  /وقيوُد الدنِر أذاهبا الَأدأ /ق ّعتاا سيوُؼ التيّردِ 
 .(ٕٖٔ: ت. ح، ذتاؼ اوودنة،  الرضما َلَعلوذا والاُ  نلسُو يف دارِذا  /واللتلُة تللُر يف نارِذا

نػو    ػدو سػي رة مرػاعر انتيػاء الواقعيػة علػى رار لػوذػو ت، ستػيف مػرّات« قيود»تلّرر لل  
والتلػرار ذلػا لػييف مػر اللػوع الإسػيا الػ   ح نتلػاوز تلػرار لل ػة . رؤنة اودنر وعلى أ اسيسه

ولللػػه نػػوع مػػر التلػػرار الػػ   تتللػػى فيػػه براعػػة اودنػػر الواقعيػػة وقدرتػػه علػػى ، معّيلػػة بػػدوف تغيػػ 
نّأػػػه الرػػػعر  مرتلػػػذ اػػػوئ  نلػػػوف   ّ لػػػذ لإ؛ تو يػػػف ذػػػ ا العلأػػػر بأسػػػلوب جعلػػػه أكثػػػر واقعيػػػاً 

 .ر ير  ملتا اً نلت  الإاب الرتكيّب أماـ ا ل  للدسوؿ يف عاف واقع

 التربية العقالنية ي منالواقعيَّة في موقف الرِّيحان تجلي ات. 3-2
، رااػػػػااً حتػػػػ  قيػػػػود الاػػػػ »ورأو اإلنسػػػػاف يف العػػػػاف العػػػػريّب ، تػػػػأفّر أمػػػػا الرلضمػػػػا  بػػػػالللر الَعْقػػػػن ّ 

حمأػلاً يف ، قاعػداً عػر ملافاتػه، قاصػراً عػر وعػ   قيقتػه وتقػدنر س ػورة واقعػه، واحسػتعإاد، والتاّلف
ذػػ ا الواقػػ  جعػػ  عقيػػدة القرػػاء والقػػدر قاعػػدة لنسػػتلانة ؛ املسػالك الػػ  ت لّػػدا وتذنػػدا تعقيػػداً وانترػػاراً 

 .(ٜٕٚ: ٔ، ٕٜٛٔ، الرلضما  « وأصإا  لرنقاً نتاّرر هبا اإلنساف مر التوتّر والّترون ، وامل لّة واليود
واليػػأس إ  قلػػ   واإلرتيػػاب الرتاسػػ  حتونػػ  إ  داعيػػاً ،  ػػاوؿ الرلضمػػا  حتونػػ  العلػػذ إ  القػػدرة

ر لحماوًح أف ضمّدد املعرفة احلقيقية بالل، والّأيود، وضمّلذ إ  اهتاهبة، والللر، املراعر قيق  نث  
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وا ػروج مػر بػ رة العػدـ إ  عػاف جدنػد نعػان  ، نلوف مل لقػاً للتلػّدد واحسػرتاؽ»الَعْقنّ  ال   
وهنّػا جتعػ  اإلنسػاف رافرػاً بػ لك ا رافػات ، القيم اإلنسانّية اوصػيلة مللتاػاً علػى اإلبػداع العػامل 

م الإػػاً املػػرأة برتبيػػة عقننيّػػة ». (ٕٚٛ: ٔ، املأػػدر نلػػيف « والتللػػ  الػػدائم هبػػا نلإّػػ  لاقاتػػه، جإانػػاً 
 .(ٙٛٔ: ٔ، املأدر نليف  «ذو قّية الدلنر، وبلائاا معت اً احّتلاؿ على الّ ات

يف الللر إحّ ع  جاد مرنػر ومسػتيّر الَعقَلَلة ح ترتّسر  تعّلم الَعْقننّية نتاّدو القدرنّة وللرو 
ل لك دعا الرلضما  إ  تعلّػم الَعْقننيّػة يف الإيػوت واملػدراس ، نقر  مر التاّلم باوذواء واللذعات
ذلك وّف ، وحشّك أّف دمارسة الَعْقننّية تلرأ يف جّو مر احلرنّة، م الإاً بعقللة املرأة وتعّلم الَعْقننّية

فالعقػػ  احلػػّ  ح نسػػت ي  السػػ  رمػػو احلقيقػػة ، وسأػػوبة العيػػ ، ة حليونّػػة العقػػ احلرنّػػة ذػػ  الرػػيان
م الإاً اودباء ، ل لك جع  الرلضما  احلرنّة ذ  املإتدأ يف  ياة اإلنساف، والتغي  إحّ إذا نَِعَم باحلرنّة

 .(ٕٚٗ: ٔ، ت. ح، القومّيات،  الرلضما  بتاّي  مس ولّيا م يف معركة تغي  اإلنساف مر الداس 

 الدين الواقعيَّة في موقف الرِّيحاني من تجلي ات. 4-2
إذ نلّ  جليّػاً ، ذ  احعتقاد إ  مإدأ و دة اودناف، ومر املإادئ اوساسية واملاّية لتلل  الرضما 

ن ّكػػد علػػى إنرػػاء التسػػام  الػػدنا بػػا اتإػػاع الػػدنانات ، وبلػػاء علػػى ذػػ ا الللػػرة، علػػى ذػػ ا املإػػدأ
، واهلل سػإاانه وتعػا  كيػا نلػوف فرنػداً يف العػاف. املاتللة وساّصة اتإاع دنان  اإلسنـ واملسػياية

كػػػ لك رتيػػػ  اودنػػػاف السػػػياونة تػػػدعو إ  الو ػػػدة واحنسػػػلاـ يف  ػػػاؿ املإػػػادئ الللرنػػػة و قػػػوؿ 
  اللػػاس رتيعػػاً  القػػرآف اللػػرمي أنرػػاً ن ّكػػد علػػى و دانيػػة اهلل سػػإاانه وتعػػا  ونعتػػو . الػػدعوة الإرػػرنة

 .(ٖٓٔ، ٗٛآؿ عيراف/؛ ٕ٘ٔ، ٔاللساء/؛ ٖٕٔ، ٖٙٔ الإقرا/كأعراء السد الوا د 
مرػػػللة التالّػػػف وإّف مػػػداً »ن ػػػر الرلضمػػػا  إ  اهتتيػػػ  الرػػػرقّ  ورأو مرػػػللته اوساسػػػّية ذػػػ  و 

أذّم أسإاب ومر ؛ ما ف نإ ؿ أقأى لاقاته لتقأ ا   إزالته، لوننً نلأله عر الّرعوب املتقّدمة
، لػػ ا رأو صػػن ه باجتيػػاز سػػل ة العقػػ . والّتلرقػػة الّسػػائدة، العأػػإّية ال ائليّػػة واحلذبيّػػة ذػػ  ختّللػػه

إحّ ، واملقإلػػػػػة، فعلػػػػػى الرػػػػػعوب العربيّػػػػػة أف َتقتلػػػػػَ  أف حسػػػػػإي  بػػػػػا بالإقػػػػػاء يف الأػػػػػراعات احلااػػػػػرة
إذ إّف . (ٕٛٓ: ٔ، ٕٜٛٔ، الرضمػػا   «باكتسػػاب القػػدرات الػػ  تأّسسػػاا يف اسػػتغنؿ فروا ػػا ال ةإيعيةػػة

ومػػر ذلػػا رأو أف ، ح بهّدعاءا ػػا، للرُّػػعوب القػػادرة بعقلاػػا و للذا ػػا»امللانػػة يف العأػػر املعاصػػر 
وّف العلم ، املدارس ال ائلّية تعّلم ال ّلة والتعّأر الل نر نقتنف اإلرادة علد أع م اومم يف العاف
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فن نليد ح ، اللاش ة عذة اللليف وروح احستقنؿ و ّر الولر إذا  ّ  حت  سي رة مر نقتلوف يف
والتاػّرر مػر رتيػ  أشػلاؿ ، ملادناً بتعليم نأار رتي  الرعر يف بوتقػة وا ػدة، العلم وح املدارس

. (ٕٔٙ: ٕ، املأػػػدر نلػػػيف « م الإػػػاً املثّقلػػػا أف نتاّيلػػػوا مسػػػ ولّيتام يف تربيػػػة الَعْقننيّػػػة، احسػػػتعإاد
، دباء والعلياء واجػإام سدمػة احلقيقػة ح الترػرن  اػير إلػار مأػاحلام الراأػّيةوذلك وّف او

ّف واجإػػػات الّرػػػعوب العربيّػػػة ذػػػ  امػػػتنؾ ذذليػػػة الت لّػػػ  إ  املسػػػتقإ  مستلرػػػلة بواعػػػ  إ  يػػػ 
مػر مذانػا الللػر الَعْقػنّ  الػ    وذ ا العقليّػة ذػ ؛ صانعةو ، خمّ  ةو ، ذادفة، او داث ونتائلاا

 .ب  نت ّل  إ  اوماـ، كائر  ا كاف وما ذوح نقتل  
نر ، الَعْقننيّػػة»أف  الرلضمػا اعتػ   إذف ترػّ  ال رنػػ  إ  املسػتقإ  وحتّقػ  الّتلدنػػد يف شػ وف الػػدل
: ٕ، ت. ح، القوميّػػات،  الرلضمػػا « م ملػػاً بتوقّػػد الػػ ذر العػػريّب الرػػرقّ  وقدرتػػه علػػى احنإعػػاث، والػػدنيا
، كتػاب،  أجػ ٍ  فللػ ل »: إذ نقػوؿ، واحلػّر اإلنسػا  الرػام ، والّتسػاُذ ، املأاحلةداعياً إ  . (ٖٔٔ

ذػػم عليػػاء الذمػػاف  -يف رأنػػه -فاونإيػػاء . (ٜٕٚ: ٕ، املأػػدر نلػػيف  «وكتػػاب اليػػـو ذػػو كتػػاب العلػػم
 «حبػّد مػر نسػر كػّ  شػرنعة ح نقّرذػا العقػ  وح طمرػ  بػا الرػي »لػ لك ، والعق  ذو رائد اللإّوة

نر ذػػ  غػػر الػػّروح والعقػػ ، (ٕٔٛ: ٕ، املأػػدر نلػػيف  والغػػر نت لّػػر املعرفػػة الػػ  تللػػ  ، فأصػػالة الػػدل
م الإػػاً اإلنسػػاف  (ٕٚٓ: ٔ، املأػػدر نلػػيف  «احلػػّر اإلنسػػا  الرػػام »الرػػّك وا ػػوؼ كيػػا تت لّػػر 

، أسػریومػر جاػة ؛ ذػ ا مػر جاػة، برتكيذ الثقة يف ذاته با ثاً عر احللوؿ يف الػداس  ح يف ا ػارج
والإاػ  عػر اوصػالة الػ  صمػر أف ، بلاء برل  نتنءـ مػ  احليػاة املعاصػرةاون الر بإع  فقافة 

واوصالة ح تتإلور إحّ إذا جتّسدت يف امليارسات الَعْقننّية ال  ت ّكد ، تُغر بتلارب بقية الرعوب
رارة املاّدنة ب  م ملا وحتل  له أصالته برل  ح تإار الرعر انتأارات احل، فقة اإلنساف ب اته

وصػػوًح إ  انتػػاج ، وعيػػنً ، وقػػوحً ، بػػ لك برتقيتاػػا يف سػػلم اوسػػنؽ والَعْقننيّػػة لتأكيػػد ذا ػػم فلػػراً 
 .وتليية التلل  احبتلار  فيه للتلافيف على ال لر يف التللولوجيا، املعرفة العليّية ودمارستاا

لػػة بلػػور العقػػ  الػػ   نػػدرُؾ اإلنسػػاف بػػه مػػا ُسِلػػَ  مػػر احليػػاة الواقعيةػػة مللّ »أّف بػػالرلضمػػا   نعتقػػد
وضملّػػػ  ، ونقػػػييُف الرػػػييف ونػػػذُف الللػػػـو، ونػػػل م بلرػػػله الرػػػعر، ومػػػا بَػُعػػػَد مػػػر اوكػػػواف، اوشػػػياء

سػػتلإا دمّػػا سػػإ  نو . (ٕٖٔ: ٔ، ٕٜٛٔ، الرلضمػػا  « لإقػػات اورض وطُمَ لػػا فلػػك الّسػػيوات وأبراجاػػا
ػػَذ علػػى وجػػػود ودعػػػا إ  إعيػػاؿ العقػػ  ورفػػػا كػػّ  شػػ ء ح نقإلُػػػُه ، الللػػر الَعْقػػن ّ  أّف الرلضمػػا  رَكة
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لػ ا رجػ  العقػ  ، اً واقعيػاً ولػييف مثاليػاً إولعّ  اعتيادا على الانر العقل  ن ز للا كونه أدن. العق 
علػػى العاللػػة يف اودب الػػ   نػػ ّد  بأػػا إه إ  املدرسػػة الواقعيةػػة وذػػ  الأػػلة الغالإػػة يف مع ػػم 

وا ػػػّا الإيػػػاّ  الللػػػر  علػػػدُا تترػػػّل  بداناتػػػه مػػػ  اللذعػػػة النّأدرنّػػػة وتلتاػػػ  مػػػ  ، الرلضمػػػا  م ّللػػػات
إذ أعاد . وروح التاّرر، واملثالّية، ومروراً بالعقننّية، أ  املذاوجة با الواقعيةة والرو انّية، «الَوقْػَر ّية»

نر بعدا العقن   .(ٕٕ: ٕٓٓٓ،  الرلضما  للعق  دورا الدنا أو للدل

 يجةالنت
  كػاف نل ػر إ  أف فلػر الرضمػا  الػ  وس اباتػه ذمػد، ومقاحتػه، م للػات أمػا الرلضمػا  دراسػةبعد 

فاحذتيػػاـ الػػػ   ضم ػػػى براأػػػيته يف العػػػاف ، لػػػييف فلػػراً فػػػات عليػػػه الػػػذمر، واقعيػػػة واليػػه بل ػػػرة 
ظملػػر اعتإارذػػا برذانػػاَ  ، واملػػ رساوالتقػػدنر الػػ   نتيتػػ  بػػه لػػدو عػػدد كثػػ  مػػر أملػػ  اودبػػاء ، أرتػػ 

، عيلػه كانػ  فيػه العقيػدة القالعػة يف ختلػيص اومػة العربيػة مػر احرمػراؼأف إذ ، كافيػاَ علػى ذلػك
 ذػػ ا لإةػػ لػػه لل، وملاوماػػا «الواقعيةػػة»أػػرا ة عػػر مأػػ ل  ب: أوالا  يػػتلّلمف، واللرػػ ، والرػػنؿ
أراد أف نعاج : ثانياا . اهتتي  ليعاله بلتاباته وما ن ّللهونل لُ  مر واق  ، يف أعياله اودبيةة امللاـو
سػػػي ات إلع ػػػاء السػػػلات ولػػػرح احلمػػػر سػػػنؿ احن ػػػنؽ مػػػر الواقػػػ  وذلػػػك جبيػػػ   ا  تيعػػػهنقرػػػا

، و تيعػػه، نن ػػ  أّف واقعيػػة الرلضمػػا  جعلتػػُه أحّ نلػػوف  عػػذؿ عػػر بي تػػه: ثالثــاا . الليػػوذج اوكيػػ 
يػة مػر جتاربػه إلّف واقعيػة الرلضمػا  كانػ  مإ: رابعـاا . سػود علػى السةػواءوسالػر اوبػيا واو، وأناسػه

كيا أّف واقعيته ترّتر علياا دعوة بالقوؿ والعي  مر أج  إصنح اهتتي  ،  ليلة  ياته ال  عاشاا
 مػر رّواد الواقعيةػة يف الرضمػا  ظملػر للػا أف نعػدّ : خامساا . واوسر ّ ، واحجتياع ّ ، والواق  السياس ّ 
الػػػدور  ةواقعيةػػػال  اجعلتػػػُه أف نلػػػوف مأػػػلااً اجتياعيػػػاً ورّ ػػػا كػػػاف بػػػ الواقعيػػػةأّف  ذإ، الػػػولر العػػػريبّ 

 الرػػػيويل املثقػػػف ذػػػونعتػػػ  الرضمػػػا  : سادســـاا . اوع ػػػم يف قإػػػوؿ كتاباتػػػه يف عػػػاف الرػػػرؽ والغػػػرب
، ال   صمع  الرعر اإل ساس املرذف والراعر، واق  املوجودال مسائ  يف املتأم  واملللر، اوصي 
والرتبية كقوائم أساسية يف معالة القرانا احجتياعيػة والواقعيػة الػ  ذػ  مإتعػدة ، والدنر، واللتابة

حبػػ  الرضمػػا  عػػر الواقػػ  : ســابعاا . وتػػرتإُا بلػػ  مػػا ذػػو موجػػود يف الػػذمر نلسػػه، عػػر ا يػػاؿ واملثػػ 
لػػػاً الل ػػػرة والرتبيػػػة دمتل، والػػػدنر، واللتابػػػة، الرػػػعر: املوجػػػود يف زملػػػه عػػػ  أصػػػعدة خمتللػػػة أح وذػػػ 
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نعّ  عر املعػا  الرػعرنة واللثرنػة منكػاً  وعلى سإي  املثاؿ أنه، العقننية يف كّلاا وفقاً لواق  اهتتي 
ويف اهتاؿ الدنا كػاف نعتقػد أف السػإي  الو يػد يف  ػّ  ا نفػات واحنقسػامات ، إلصنح اهتتي 
، والقلػوط، والقػدر، اؿ الرتبػو  كػاف نػرو أف الللػاة مػر عقيػدة القرػاءويف اهتػ، ذو و دة اودنػاف

واحسػتعإاد ، والتالػف، والتقليػد، واحستسنـ أمامايا ذ  ان نؽ سراح اإلنساف مر قيود الا 
ويف اهتاؿ اللا كػاف نعتقػد حبػّد أف نلػوف سػال  اللػّر  ػرّا ، قاصراً عر وع  الواق وف لح ن  لل

 .ونل ل  مر قرانا واقعية ليست ي  أف نإدع أفراً يف  تيعه 
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 أمين الریحانی در آثارعقالنی  ییگرا واقعبازتاب 
2ینیقسو یمعصومة نعمت، 1یهاشم میمر

 

 ٍٖ هطبلعبت فرٌّگ ٖژٍّشگبُ علَم اًسبًپ ٖزثبى ٍ ادث٘بت عرثگرٍُ  استبدٗبر. 1

 ٍٖ هطبلعبت فرٌّگ ٖژٍّشگبُ علَم اًسبًپ ٖزثبى ٍ ادث٘بت عرثگرٍُ  استبدٗبر. 2

 دهيكچ
ثبٍرًد  يٗثر اتت كپ٘رٍاى اٗي ه. استتت رهبًت٘سن كدر ثراثر ه ٖالعول سكع، ٖٗگرا ٍاقعتت كه

ِ ك  ٍ ٌّرهٌ د ثبٗ د اثع بد هْ ن هَ  َعٖ را       دَش   ٖثررس ِ ّستك گًَِ آىِ ٍاقع٘ت ثبٗد ك

بس ك  دق٘   اًع  طَرٍاقع٘ت را ثِ  ِكٕ ًحَ ثِ؛ ثرجستِ سبزد، ثِ اطالع هردم ثرسبًد خَاّدٖ ه

ٖ گرا ٍاقع. ثِ دٍر ثبشد ٍٖ از ّر ًَع اثْبم ٍ گٌگ دّد ٖ گرا ٍاق ع ٖ از ف رٍع  ك  ٗ ٖعقالً   ٗ   ٗ 

ثر . شَدٖ هقلوداد  ٕر ثشركهٌجع هعرفت ٍ تف يٗترٖ اصلِ در آى عقل ثِ عٌَاى كاست  ٖطج٘ع

پ رٍر    بِ تحق  آى تٌْب ث  كتت غرض از ترث٘ت اًسبى رس٘دى ثِ سعبدت است كاٗي ه اسبس

اه ٘ي  . ش َد ٖ ه  ي ك  هو، ّوبٌّ   ثبش د   ٍٖ رٍح بً  ٖجس وبً  ٕقَا ِٕ داراكهتعبدل  ٖاًسبً

از پ٘ش گبهبى   ٍعرة  ٔثرجست ٖاز اًدٗشوٌداى ٍ هصلحبى اجتوبع ٖك( 1941ٗ-1876)ٖرٗحبً

 ٖتحل٘ل    حب ر ثب رٍ  تَص٘فٖ ٔهقبل. دٗآٖ هثِ شوبر  گرا عقلرئبل٘سن  ژٍُٗ ثِ ٖر رئبل٘ستكتف

أنػتم ، فػر و أدب    ٍٕ ٓاز خالل پٌج اثر ثرگسٗ د  ٖعقالً ٖٗگرا ٍاقعر كتف ّٕبِ ٗهب ثي طبلعِثِ ه
ِ ًتبٗج . پرداختِ است    الرضمانيػات و قوميػات، بػ ور للػذارعا، ذتاؼ اوودنة، الرعراء  آه دُ  دس ت  ث 

 ّٕ ب  بىٗ  جراز  ٕدر غ رة ٍ اثرپ رٗر   ه دت ٖ طَالًثب تَجِ ثِ حضَر  ٖرٗحبً، دّدٖ هًشبى 

ثبزت بة اٗ ي ً َع    . دارد ٍٖ عقالً گرا ٍاقع ٖدر تحل٘ل هسبئل پ٘راهَى خَد ًگبّ، رةغ ٕركف

 .شَد هٖدٗي هشبّدُ ، تعل٘ن ٍ ترث٘ت، ًگبر ، در قبلت چْبر هحَر شعر ٖر رٗحبًكتف

 

 .أه٘ي الرٗحبًٖ؛ ادث٘بت عرثٖ؛ عقالً٘ت؛ ٖٗگرا ٍاقع؛ بتت ادثٖكه: ها ليدواشهك
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