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 االستهالل 

 
َرأض   السََّماَوات   ن ور   اللَّو  " َكاة   ن ور ه   َمَثل   ۚ   َواألأ  ف يَها َكم شأ

َباح   َباح   ۚ   م صأ  د رِّي   َكوأَكب   َكأَن ََّها الزَُّجاَجة   ۚ   ز َجاَجة   ف ي الأم صأ
 زَي أت  َها َيَكاد   َغرأب يَّة   َواَل  َشرأق يَّة   اَل  زَي أت ونَة   م َبارََكة   َشَجَرة   م نأ  ي وَقد  
يء   و   َلمأ  َوَلوأ  ي ض  َسسأ د ي ۚ   ن ور   َعَلى   ن ور   ۚ   نَار   َتمأ  ل ن ور ه   اللَّو   يَ هأ

َمأثَالَ  اللَّو   َوَيضأر ب   ۚ   َيَشاء   َمنأ  ء   ب ك لِّ  َواللَّو   ۚ   ل لنَّاس   األأ  َشيأ
 "َعل يم  

 (35:الّنور)
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 اإلىداء
 
 تحت جنتي احتّلت من إلي ا،ه    حب قطرة سقينيلت الفارغ الكأس تجرع من إلى

 (أم           ي)  ارى                   لذك قلبي يرتعش من إلى ا،ه                             قدمي
 ظار    انت بدون العطاء علمني من إلى ار                         والوق بالهيبة اهلل كّللو من إلى

 (أب             ي) 
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 والتقدير الشكر كلمة

 

 األظباء كنى اؼبصر اناارء اػبانق اهلل يو اناياف، علمى ك اإلنساف تخلق انذل هلل اغبمد
الإنى إال اهلل  أف كيو اؼباتد اؽبداية ك أمهع انضالة ك نعب كحدو ك ال شريك نى كأشاد اغبسٌت

اغبكيم. ٍب انصالة كانسالـ على سيدنا كحاياها كشافعها ؿبمد ابن عاد  انعزيز انصمد انعظيم انواحد
 اهلل، كيو انذل قد أتخرج انهاس من ظلمات اعبال إىل نور انعلم. 

نفسى  بذنت اناحث، بعد أف يذا نتايت ُب كتابةا أفضل، حيهما شيئا كبعد، ما أقوؿ
اؼبكتاة كحل  َب كانكشف مصادرو ُب مطانعة نياىل أكثر أكقاٌب كسارت صبيع كجادل، كاستملت

 انيقُت كل أٍل أتيقن كانشكر، ك اغبمد أبلغ تعاىل اهلل أضبد أف اؼبيعاد، من َب اؼبسايل ك كتابتى عقد
نفس ،  قوٌب كقدرة دبجرد نيست اناحث يذا كتابة أف شعرأإٍل  .ككرمى تعاىل بعونى ذنك كلى بأف

انتحيات  أشرؼ يها أقدـ ألف ىب فجدير ,ُت. نذاانقريا كاإلتخواف انعلماء كاؼبعلمُت بل دبساعدة
 كأحسن انتقديرات:

فضيلة مدير اعبامعة موالنا مانك إبراييم اإلسالمية اغبكومية ماالنج بركفيسور  .1
 اندككتور اغباج موجيا رايرجو

 اغباجة إستعاذة اؼباجستَت ةفضيلة عميدة انكلية انعلـو اإلنسانية اندككتور  .2
 عربية كأدهبا اندككتور ؿبمد فيصل انفضيلة رييس قسم انلغة  .3
ابة يذا اناحث اعبامع  على مشرؼ ُب كت كيو ر حليم اندكتو  فضيلة األستاذ .4

 انقيمة كإرشاداتى انوافرة ُب كتابة يذا اناحث توجياتى
 صبيع األساتيذ ك األستاذات ُب قسم انلغة انعربية كأدهبا .5
 .ََُِاندراس    أصحايب ُب قسم انلغة انعربٌية كأدهبا تخاٌصة انعاـ .6
 أتخ  ك أصحايب َب مديهة ماالنخ انذين يعضدكٍل نلكتابة اناحث اعبامع . .7
 م، شكرا كثَتا انيكمدماغاصبيع األصحايب انذين مزرعية حانة  .8
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جزايم اهلل تخَت اعبزاء على حسن صهعام كتخلوص أعماؽبم كمقاصديم. عسى اهلل أف 

 انقايرين عامة، آمُت.هبعل يذا اناحث نافعا نلااحث تخاصة كنساير 
 
 انااحث 

 أضبد مصااح اندين 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



v 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

  



vi 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



viii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ix 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



x 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



xi 
 

 ملخص

ؿبمد عل  . ييمهة مذيب انركمهطيق  ُب األدب انعريب اغبديث دبصر ُب عاد  َُِٕمصااح اندين، أضبد. 
باسا ) دراسة تارىبية( . حبث جامع . قسم انلغة انعربية كأدهبا كلية انعلـو اإلنسانية جامعة موالنا مانك 

 إبراييم اإلسالمية اغبكومية دباالنج. اؼبشرؼ: اندكتور حليم 
 

 انكلمات انرييسية: ييمهة، ركمهطيق ، األدب انعريب اغبديث، مصر 
 

تاريخ  انعربية  األدب اغبديث، كتخاصة ُب مصر ُب عاد ؿبمد عل  كتستغرؽ يذو اناحث موضوع 
يتم انضغط ُب يذا انهقاش يو حوؿ نظرية غرامش  نلايمهة كفقامذيب انركمهطيق  ُب انتطور انتارىب   باسا.

تيار تدفق انركمهطيق  نفسى يو جديد فعال ُب تاريخ األدب انعريب، ألف  نألدب انعريب اغبديث، تخاصة ُب مصر.
 مذيب انركمهطيق  يومذيب من قاض على انثقافة األكركبية، كتخاصة ُب إيطانيا.

( كيف  مذيب انركمهطيق  ُب األدب انعريب اغبديث ُب ُككانت انقضايا انيت حبثت ُب يذو اندراسة ) 
 ( كيف ييمهة  ُب مذيب انركمهطيق  ُب األدب انعريب اغبديث. ُب اتصاؿ مع يذوِعاد ؿبمد عل  باسا، ك )

انقضية. هتدؼ انسايدة يذا اناحث إىل كصف طايعة انركمهطيقية  ُب األدب انعريب اغبديث ككصف اؽبيمهة انيت 
 ربدث ُب مذيب انركمهطيق  ُب األدب انعريب اغبديث ُب عاد ؿبمد عل  باسا.

 هنج مع انركمهطيق  مذيب تاريخ ُب انوصف  انتحليل أسلوب يو اناحث يذا ُب اؼبستخدمة انطريقة 
كيستخدـ انتحليل انوصف  نلحصوؿ على مذيب انركمهطيق  ُب األدب انعريب اغبديث. كبهاء . اؽبيمهة نظرية

على يذو األكصاؼ، انكاتب يبكن أف تصف اؽبيمهة انيت توجد ُب مذيب انركمهطيق  انذم كاف ٍب تقييمى 
 باستخداـ هنج نظرية غرامش  نلايمهة.

نركمهطيق  ُب تاريخ األدب يهاؾ تدفق جديد، كانيت تأٌب من كتشَت يذو انهتايج  إىل أف مذيب ا 
انثقافة األدبية ُب أكركبا، كتخاصة من إيطانيا. كانذياب اىل مصر من تخالؿ انطالب انيت بعث هبا ؿبمد عل  باسا 

مصر  إضافة إىل انكهوز انعلمية من اجملتمع اؼبصرم، كانيت ال تزاؿ تعترب متخلفة ُب ذنك انوقت. بعد عودتى إىل
 بدأكا تدريس اؼبعرفة انيت ضبل من أكركبا، كتخاصة ُب حانة األدب انعريب.

من انقايمة على استخداـ نظرية غرامش  نلايمهة، فمذيب انركمهطيق  يو شكل من أشكاؿ اؽبيمهة  
ة. بانلغة انعربية انفصحى، بساب مذيب انركمهطيق  يو مذيب انقادمُت من أكركبا كتخاصة من إيطانيا كانفرنسي

حيث ُب األدب نن يتم فصلاا عن انظركؼ انسياسية كانعامة كانثقافية اؼبوجودة. نذنك بشكل غَت مااشر 
 فوجاات انهظر انسياسية، كحانة اجملتمع كمعظم االكبراؼ ي  انثقافة األكركبية تؤثر على نقاء انثقافة ُب مصر.

اجملتمع انيت كانت ُب انسابق ؽبم عالقة انعوامل انيت تأثر هبا اؽبيمهة من مذيب انركمهطيق  ي  حانة 
كثيقة جدا مع ربوؿ انعامل اإلسالم  إىل ؾبتمع تعددم. كربرير عقوؽبم بال حدكد معُت ُب انتعاَت عن ؿبتول 

 كمن يذا مذيب انركمهطيقق  ظار شعر اغبب ك دراما انركمهطيق .  انقلوب.
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ABSTRACT 

Misbahuddin, Ahmad. 2017. Romanticisms Hegemony of Modern Arabic Literature In Egypt during 

the reign of Moh Ali Pasha . Department of Arabic Language and Literature, Faculty of 

Humanities at The Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: 

Dr.Halimi 

Key words : Hegemony, Romanticism, Modern Arabic Literature, Egypt 

This study takes the topic of modern Arabic literature history, especially in Egypt during the 

reign of Muhammad Ali pasha. Are pressed right in this discussion is about Gramsci's theory of 

hegemony according to the flow of romance  in the historical development of modern Arabic 

literature, especially in Egypt. stream flow romance itself is actually new in the history of Arabic 

literature, because the flow of romanticism is flow from the capture of European culture, especially in 

Italy. 

Issues examined in this study were (1) How is the flow of romance in modern Arabic 

literature during the reign of Muhammad Ali pasha, and (2) how the hegemony contained in the flow 

of romance in modern Arabic literature. In connection with the issue. This study aims to describe the 

nature of mainstream romance in modern Arabic literature and describe hegemony that occur in the 

flow of romance in modern Arabic literature in the reign of Muhammad Ali pasha.The method used in 

this research is descriptive analysis method in the history of the romance flow with hegemony theory 

approach. Descriptive analysis is used to obtain a description of the flow of romanticism in modern 

Arabic literature. Based on these data, the authors can describe the hegemony that exist in the flow of 

romanticism which was then assessed using the approach Gramsci's theory of hegemony. 

The results of this study indicate that the flow of romanticism in literary history there is a 

new flow, which comes from the literary culture of Europe, especially from Italy, and into Egypt 

through the students sent by Muhammad Ali pasha to add to the treasures of knowledge for the people 

of Egypt, which was considered still lagging at that time,. After returning to Egyptian They started 

teaching the knowledge they bring from Europe, especially in the case of Arabic literature. 

Based approach using Gramsci's theory of hegemony, the flow of romanticism is a form of 

hegemony in literary Arabic, because the romance flow is the flow coming from Europe, especially 

from Italy and French. Where in the literature can’t be separated from the political, public and cultural 

circumstances that exist. Then it implies that political views, state of society and the most inclined is 

European culture affects the purity of culture in Egypt. 

Factors that hegemony by the flow of romanticism is the state of society which were 

previously very close relationship with the Islamic world turned into a pluralistic society. and freeing 

their minds without limitation certain restraint in expressing hearts content. From the flowing 

romanticism were cited potery of love and drama romance. 
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ABSTRAK 

Misbahuddin, Ahmad. 2017. Hegemoni Aliran Romantisme Sastra Arab Modern Di Mesir Pada Masa 

Moh Ali Pasha. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Humaniora Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Halimi. 

Kata Kunci : Hegemoni, Romantisme, Sastra Arab Modern, Mesir 

Penelitian ini mengambil topik sejarah sastra arab modern khususnya di mesir dalam masa 

pemerintahan Muhammad ali pasha. Yang ditekan kan dalam pembahasan kali ini adalah tentang 

hegemoni menurut teori Gramsci terhadap aliran romantisme yang ada di dalam sejarah 

perkembangan sastra arab modern terutama di mesir. aliran romantisme sendiri sebenarnya aliran baru 

dalam sejarah kesusastraan arab, dikarenakan aliran romantisme ini adalah aliran yang di ambil dari 

budaya eropa terutama di italia. 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah aliran romantisme dalam 

sastra arab modern pada masa pemerintahan Muhammad ali pasha, dan (2) bagaimanakah hegemoni 

yang terdapat pada aliran romantisme dalam sastra arab modern. Berkaitan dengan masalah tersebut, 

penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsi keberadaan aliran romantisme dalam sastra arab modern 

dan mendeskripsikan hegemoni yang terjadi dalam aliran romantisme pada sastra arab modern di 

masa pemerintahan Muhammad ali pasha. 

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dalam sejarah aliran 

romantisme dengan pendekatan teori hegemoni. Analisis deskriptif digunakan untuk mendapatkan 

deskripsi mengenai aliran romantisme pada sastra arab modern. Berdasarkan data tersebut, maka 

penulis dapat mendeskripsikan hegemoni yang ada dalam aliran romantisme yang kemudian dikaji 

dengan menggunakan pendekatan teori hegemoni gramsci. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aliran romantisme menurut sejarah sastra yang ada 

merupakan aliran baru, yang datang dari budaya sastra eropa terutama dari italia, dan masuk ke mesir 

melalui para pelajar yang di utus oleh Muhammad ali pasha untuk menambah khazanah keilmuan  

bagi masyarakat mesir, yang dinilai masih tertinggal pada masa itu,. Setelah kembali ke mesir Mereka 

mulai mengajarkan ilmu yang mereka dapat dari eropa terutama dalam hal kesusastraan arab 

Berdasarkan pendekata menggunakan teori hegemoni Gramsci, aliran romantisme merupakan 

bentuk hegemoni dalam  sastra arab, dikarenakan aliran romantisme merupakan aliran yang datang 

dari eropa terutama dari italia dan prancis. Dimana dalam sastra tidak akan lepas dari unsur politik, 

keadaan masyarakat dan budaya yang ada. Maka secara tidak langsung pandangan politik, keadaan 

masyarakat dan yang paling condong adalah budaya eropa mempengaruhi kemurnian budaya di mesir. 

Faktor yang dihegemoni oleh aliran romantisme adalah keadaan masyarakat yang mana 

sebelumnya sangat erat hubungannya dengan dunia keislaman berubah menjadi masyarakat yang 

plural dan membebaskan pemikiran mereka tanpa menggunakan batasan batasan tertentu dalam 

mengutarakan isi hati. 
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 الباب األّول
 المقدمة

 خلفية البحث .أ 

صبيلة ؽبا  تعاَتألدب يو استعماؿ انلغة َب اكثَتة من األدباء أف   يهاؾ اؼبعونة
 ارغم أف كثَت  ُ.اؼبعاٌل انريية اؼبفيدة انذل يدٌؿ إىل غَتو حىت يؤتى األثر انغريب َب تطايقاا

من انهاس قد آطوا مفاومى ك وباكنو َب تعيُت تخصايصى ك نكهى مل يعطى مفاوما ك 
تخصايصا كامال عهد كل أيل انلغة حىت اآلف ك ؿباكنى فبكهة َب دراسة يو ربطيط تخصايص 

 انهص األدب من ناحية انتارتخية.
فآداب انلغة عهديم مؤنفة من انشعر كانهثر. كانشعر يقٌسم اىل موضوعات كثَتة 

اغبماسة ك انغزؿ ك انفخر ك انرثاء ك اؼبدح. ك انهثر يقسم اىل انتاريخ ك األدب ك انفقى  من
ك انفلسفة ك انعلم على أنواعى. ك آداب انلغة ي  صبيع ما صٌهف فياا من اناحوث انعلمية 
ك انفهوف األدبية فيشتمل على كل ما انتجى تخواطر علماياا ك قرايح انكٌتاب ك انشعراء. 

رؼ اػباص يو ما اثر عن انشعراياا ك كتاهبا من بدايع انقوؿ اؼبشتمل على تصور كأما انتع
 . ِاألتخلية اندقيقة ك تصور اؼبعهى  انرقيقة فبا ياٌذب انهفس ك يرقق اغبس ك يثقف انلساف

تاريخ األدب انعريب، ظاور انهثر أقدـ من انشعر، ألف انهثر تخلوٌّ من كقيل ُب 
انشعر. ىبتلف بانرأم طى حسُت أف كجود انشعر قدَل من انهثر، انقواعد كما قد يكوف ُب 

يوجى مصطالح انهثر إىل انتعريف أكسع من  ّألف انشعر يًتابط مع األدب كاػبياؿ انعل 
قالك يعٍت انقصة اػبيانية كي  انركاية كانقصة انقصَتة، كفوؽ ذنك ييعتدُّ انقصة اػبيانية 

                                                 
 .

1
 .93. ،ص(1997 انداه، نوسب: يوجيبكرتب) األدة نظرية في مقدمة طوم، يببي يوسف   

2
 52( ص 1993حسٌت الواد, فى التارٌخ األدب, )بٌروت: .  
3
 1المراجع نفسه. ص .  
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عمل األدب اػبيايل انعامل بانطراز انتصوُّرم، انعامل اػبيايل اؼبًتدفة بانركاية. يسـو انركاية كان
بهاء على صبيع انعهاصر انداتخلية مثاال انواقع، كاغباكة، كاؽبيئة، كاػبلفية انركاية، كغَت ذنك 

 .ْانذم نى صفة اػبيانية
انركاية كاؼبًتادفة بانقصة اػبيانية استطاعا نلكشف كل ش ء حريةن، قدَّمت انركاية 

ثر ك تفصيال كفياا موجود اؼبشكالت مرٌكانا. كوبتوم كلام صبيعى انعهاصر انقصة شيئ أك
.  كمن األدباء انعريب انذين يؤنفوف انركاية : ؿبمود تيمور، كطى حسُت، ٓانذم ياٌت انركاية

كقبيب ؿبفوظ، كؿبمد عاد اغبليم عاد اهلل، كقبيب انكيالٌل, كيوسف انسااع ، يم انذين 
 ف.األدباء اؼبصرييو 
انسام اىل طرقُت ي  "اؽبيمهة"  اتفاؽ انقـو انعاـ يعلقأف ( ُٕٔٗغرامشى) كفق

قـو األقلية انذل مياؿ ايل اؽبدـ اك حىت    يايمن  قيادة أتخالؽ ك مفكر. قـو انعاـ ك
  .ٔإتخضاعاا بقوة اعبيش أك بقـو انالتخر انذم ربانف هبا ُب انقوة

ال  انعدبية  اإلجتماع عن انعدب.فتح اؽبيمهة غرامش  انفضاء اعبديد ُب علم 
يبكن أف نقلل بعُت كاحد كعرض انثاٍل اؼبعلقة ك يعُت مع االجتماع ناهية انتحتية, بل يفام 

ك انثقافية انذم تقف كاحديا ك ندياا نظاـ، مامى يعلق من  كقوة اإلجةماع، انسياسية
 وة.انق  بهية انتحتية. انثقفية يٌت كتوافق غبصوؿ األعلى نهفسى أك ُب

 على انركمهس  اؼبذيب قاـ عشر انٌتاسع انقرف كأكايل عشر انثٌامن انقرف أكاتخر ُب
 يعدٌ  اقبلًتا فف . كإيطانيا أساانيا ُب ٍبٌ  كفرنسا أؼبانيا ُب ٍبٌ  أكال أقبلًتا ُب انكالسيكية أنقاض
 تخيوط نسج من كأكؿ عشر انٌسابع انقرف ُب األقبليزم األدب عمالؽ" شكساَت"  انشاعر

                                                 
4
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 انٌركمانس  نطاؽ اتسع ٍب اناشرية انهفس فياا ٌحلل انيت انرايعة مسرحياتى ُب انركمانس 
 .انتاسع انقرف ُب األقبليزية

، انعريب األدب ُب نلركمهطيق  يعد مل  انهفوذ ذنك انعاؼبية، اآلداب ُب كال انيـو
 كنكن. سباما ىبتف مل كإف انهفوذ يذا ضعف فقد ، انعشرين انقرف ُب ؽبا كاف انذم انكاَت
 من ككاف انعاؼبية اآلداب كُب أدبها ُب انظواير أصبل من ظايرة مثلت انركمهطيقية اغبركة
 أبو كإيليا ناج  كإبراييم طى ؿبمود كعل  جرباف تخليل كجرباف مطراف تخليل انعربية رموزيا
 .كسوايم فياض كنقوال شاكة أبو كإنياس انشايب انقاسم كأبو ماض 

 يو يبيزيا ما أبرز كنعل انكالسيكية عن زبتلف أديب كمذيب انركمهطيق 
 .األدب بعهاية جديرا انفرد كجعلاا نلقيم مهاعا اإلنساف اعتااريا

كنذنك، أراد انااحث ندراسة كمهاقشة اؼبقًتنح نلايمهة أنطونيو غرامش  انذم أ
شكل تخدـ كاؼبمثلة ُب انركاية، نذنك ُب كقت الحق يدكن أف يهظر إنيى بشكل كاضح على 

من أشكاؿ اؽبيمهة انيت يتم استخداماا ُب انركاية. كمن اؼبتوقع أف توفر فوايد، كتخاصة 
نتطوير األدب انعريب، من حيث اناحوث اندتعلقة األدب االجتماع  كيذو اندراسة 

ُب  ."ييمهة اؼبذيب ركمهطيق كاندراسات اجملتمعات ُب انواليات األفركيا. ىذا حبث بعهواف
 ديث )دبصرر ُب عاد ؿبمد عل (". اغباألدب انعريب

 
 أسئلة البحث .ب 

 اسئلة اناحث ؽبذا اناحث ي  كما يل : على ضوء اػبلفية اناحث انسابقة 
 األدب انعرب اغبديث؟  ُبب انركمهطق  ؼبذيكيف ا .1
 ُب األدب انعرب اغبديث؟ األدب انركمهطق  كيف ييمهة .2
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 أىداف البحث .ج 
 :يل  كما اناحث يذا أيداؼ
 .األدب انعرب اغبديث ُباؼبذيب انركمهطق   كيفيةؼبعرفة   .1
 .ُب األدب انعرب اغبديث انركمهطق ييمهة اؼبذيب ؼبعرفة  .2

 
 فوائد البحث .د 

 كؽبذا اناحث فايدتاف: فايدة نظرية كفايدة تطايقية.
فايدة انهظرية ي  : يذا اناحث يكوف مراجعا نتهمية ُب انعلم األدب تخاصة  -

 . االتاريح انعدب انركمهطق   َب
كأما فايدة انتطايقية فا  : رجى يذا اناحث أف تكوف مراجعا نلااحثُت  -

ة انعدب انركمهطق  هاآلتخرين َب اناحث انعلم األدب اآلتخر تخاصة ُب ييم
ك حيث انقاريُت ك  يطانع كل اندركس ك اغبكمة, ك انهاذبة اؼبضمونة َب 

 انركاية عموما.
 

 الدراسة السابقة .ه 
اؼباحوث عليى متساكيا  مهذ زمن طويل، فردبا كجدقد عرفها أف اناحوث انعلمية 

عهد عدة اناحث انعلمية ، ياحث اناحث عن اندراسة انسابقة من اناحث انعلم  انذم 
 يتعلق هبذا اناحث كمهاا:

 انعهواف ربت،  َُِٓ سهة ُبصاغبلة فاكسًتم،  بكتابة اعبامع  اناحث .ُ
 ".ة انقوة ُب ركاية شفة اغبمار الضبد مهيفهميي"
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  أسئلة اناحث. 
 ؟ركاية شفة اغبمار الضبد مهيف ُب أيديونوجية تشكيل كيفية. ُ
 ؟ة انقوة ُب ركاية شفة اغبمار الضبد مهيفهميي. كيف ِ
  ُب ركاية شفة  اؽبيمهة نتمثيل تستخدـ اػبيانية انعهاصر أنواع. ّ

 ؟اغبمار الضبد مهيف
  : دراسة مكتاية كصفية.مهاج اناحث 
 .نتايج اناحث 

 انهظرية انفوايد. ُ
 حصوصا اناحوثاألدب، عن انتعلم أنشطة ُب تساعد أف يبكن
 إىل إضافة. اغبمار ُب ركاية شفة غرامش  اؽبيمهة ربليل على
 على انقدرة نتحسُت اؼبقال حبث كمادة استخدامى يبكن ذنك،
 .األدب تقدير

 انعمل . نتايج ِ
 عمل تقدير ُب نلقارئ فوايد تضيف أف يبكن اندراسة يذو نتايج
 حوؽبا األشياء ـبتلف على جديدة ذبربة توفَت عن فضال األديب
 .انرديا ككيفية

 اؽبيمهة"انعهواف ربت، َُِٓ سهة ُب،  توفيق فرمهدا بكتابة اعبامع  اناحث .ِ
( Velly of The Wolves Iraq:)انعراؽ ديايب كادل فيلم ُب
 . "(غرامش  أنطونيو اؽبيمهة نظرية ربليلية دراسة)

 .أسئلة اناحث 
 فيلم ُب األمريكية اؼبتحدة انوالياتكيف كاف انعراؽ ربت قوة  .ُ

 ؟انعراؽ ديايب كادل
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 ؟انعراؽ ديايب كادل فيلم ُبكيف اؽبيمهة  .ِ
   : وصفية.دراسة انمهاج اناحث 
  .نتايج اناحث 

 هبذا انعراؽ، انذياب كادم شاملفيلم بفحص اندراسة يذو فوايد
 اندراسات على انتعرؼ ُب يرغاوف انذين انقراء يبكن اناحث
 انشرؽ ُب اعبيوسياس  نعرؼ سوؼ كاالجتماعية األدبية
 انيت انهماذج ييمهة من كغَتيا انصراع األسااب  كيف. األكسط
 .انفيلم ُب كصفت

 
" انعهواف ربت، َُِْ سهة ُبيارنيهج فوسفيتاريٍت،  بكتابة اعبامع  اناحث .ّ

 انقول نع)  .(nyai roro kidol كيدكؿ ركرك ني   تخرافة ُب ييمهة"
  ."سارجونو ناودم نيام سانج ركاية ُب اعباكل
  أسئلة اناحث 

 انقول عن كيدكؿ ركرك ني   تخرافة ُب يمهةكيف األشكاؿ اؽب .ُ
 ؟سارجونو ناودم نيام سانج ركاية ُب اعباكل

 انقول عن كيدكؿ ركرك ني   تخرافة ُب يمهةاؽب مقاكمةكيف  .ِ
 ؟سارجونو ناودم نيام سانج ركاية ُب اعباكل

   : دراسة مكتاية كصفية.مهاج اناحث 
  نتايج اناحث 

 .انهظرية انفوايد .ُ
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 شكل أفضل نتحديد انقارئ تساعد أف اؼبتوقع من عملية فوايد
 ركاية ُب اعباكل انقول عن كيدكؿ ركرك ني   تخرافةُب  اؽبيمهة
 .سارجونو ناودم نيام سانج

 .انعمل نتايج  .ِ
، تطوير ُب يساعد  تقييم حيث من األدب دراسة كتخاصة انعلـو
 يكوف أف يبكن اندراسة يذو نتايج(. ركاية) األديب انعمل

 انهظرية دراسة اؼبقال،ُب ألحباثاا األساسية نتطوير أستخداما
 ركرك ني   تخرافةُب  اؽبيمهة أشكاؿ دراسة عن اؽبيمهة، األدبية
 .سارجونو ناودم نيام سانج ركاية ُب اعباكل انقول عن كيدكؿ

 البحث منهج .و 
 :اناحث عهد ري  

 .نوع اناحث كمدتخل .1
استخدـ انااحث َب يذا اناحث يى اندراسة مكتاية. غاناا يستخدـ 
انهظرية انكييفى، انذل وبصل انايانات انوصفى بانلساف أك انكتابة، َب 
اندراسة اؼبكتاية مراحل نتحليل اكال صبع انايانات أك معلومات انذل 

 اك اؼبقاؿ اك ؾبالت كغَت ذانك ٍب ربليل بانصحيح. بأتخذ من انكتاب
 .مصدر انايانات .2

 كانايانات َب يذا اناحث مأتخوذة من مصدرين، نبا
ي  عن انتاريح اؼبذيب مصدر انايانات انرييسية : . . أ

انركمهطق  ُب األدب انعريب اغبديث حاصة ُب مصر عهد 
 عاد ؿبمد عل .



ٖ 

 

مصدر انايانات انثانوية : ي  كل انايانات)انكتاب كاؼبراجع(   . ة
من انكتب اؼبتعلقة باندراسة انذل تتعلق هبذا اناحث كي  

 .ة ُب األدبيمهاؽب
 طريقة صبيع انايانات .3

انوصفى ألف يذا اناحث  اجتاعا نطاع اناحث استخدـ انااحث اؼبه
ات اناحث يدؿ على نوع من اناحث انكيفى. اناحث انكيفى يو إجزاء

بإنتاج انايانات انوصفية بشكل انكلمات اؼبكتوبة أك اؼبهظمة من انهاس 
 ك انسلوؾ كمالحضة فياا.

 
 ربليل انايانات .4

نهيل اناحث اؼبشتمل على يذا اندراسة فيستخدـ انااحث َب يذا 
 اناحث كما يلى: 

ة اؼبذيب يمهَب حبث ي يقراء كيفام اؼبعٌت انذل يتظمن .أ 
 .انركمهطق 

ذل يستخدـ نتحليل ة انيمهاألدب ك انعلم اؽب يفام عن  .ة 
 .ذيب انركمهطق اؼب

ُب انعدب انعربية  ة َب اؼبذيب ركمهطق همياؼبتضاربة  نظرية اؽب .ج 
 اغبديث.
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 الثانيفصل ال

 يالنظر  طاراإل

 أ  التاريخ

 مفهوم التاريخ .1
 من صبلة مهاما كل يثَت ـبتلفُت معهيُت انعربية انلغة ُب انتاريخ نفظ وبمل

 األحداث سلسلة يو انتاريخ األكؿ اؼبعٌت حسب. انفلسفية كاإلشكاالت اؼبسايل
 ُب اإلنساف دكر إشكانية يثَت ما كيو اإلنسانية ماض  إىل تهتم  انيت كانوقايع
 سَتكرة ُب اؼبتحكم اؼبهطق إشكانية عن فضال كانوقايع األحداث يذو صهاعة
 مبتلكاا انيت اؼبعرفة يو فانتاريخ انثاٍل اؼبعٌت حسب أما. األتخَتة يذو كصَتكرة
 انذم كاعبهس اؼبعرفة يذو طايعة إشكانية يثَت ما كيو اإلنسانية ماض  خبصوص
 .األتخَتة هبذو فلهادأ ٕ.إنيى تهتم 

 على ما، كاين هبا يبر انيت كاألحداث األحواؿ صبلة:  اصطالحا انتاريخ
 تعريف انلغة ُب ٖ.كاإلنسانية انطايعية انظواير على يصدؽ كما, أكاجملتمع انفرد

 كاغبوادث انوقايع ُب ياحث علم أيضان  كانتاريخ كغايتى، كقتى انش ء كتاريخ انوقت،
 يو انذم اإلنساٍل االجتماع عن تخرب أنى" :تخلدكف ابن قاؿ كما كحقيقتى. اؼباضية

                                                 
ال أحد يقوؿ أف ال فرؽ بُت عامل انهجـو كعلم ”يقوؿ عاد اهلل انعركم، معربا عن يذا االزدكاج ُب معٌت انتاريخ: 6

رين عهدما نتكلم على اؼبهجم، أك بُت ؾبموع أنواع انهااتات كما نعرفى عهاا، ُب حُت أنها باداية كألسااب كجياة ال مبيز بُت األم
انتاريخ. نقصد بانكلمة شأنُت ـبتلفُت: ؾبموع أحواؿ انكوف ُب زمن غابر كؾبموع معلوماتها حوؿ تلك األحواؿ. نضع كأمر مسلم 

ء ، اعبز ُِٗٗع اهلل انعركم، مفاـو انتاريخ،اؼبركز انثقاُب انعريب، انطاعة انثانية،” أف كل ش ء ماض غَت معلـو فاو ُب حكم اؼبعدـك
 .ّّاألكؿ، ص 

 .ُٖٗٗاؼبعجم انوجيز، انقايرة   8
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 كانتأنس انتوحش مثل األحواؿ من انعمراف ذنك نطايعة يعرض كما انعامل عمراف
 من ذنك عن يهشأ كما بعض، على بعضام نلاشر انتغلاات كأصهاؼ كانعصايات

 كاؼبعاش انكسب من كمساعيام بأعماؽبم اناشر يهتحلى كما كمراتااا كاندكؿ اؼبلك
  ٗ.األحواؿ من بطايعتى انعمراف ذنك ُب وبدث ما كساير كانصهايع كانعلـو

 يذكر أف دكف من كانوقايع األتخاار ذكر على يقتصر اؼبؤرتخُت بعض أف إال
 فيمٌحص اؼباضية، باغبوادث انتعريف على االقتصار يأىب اآلتخر كبعضام أسااهبا،
 إىل اغبوادث فيى يرجع ساايان  ترتياان  انزماٍل بانتسلسل يستادؿ انوقايع كيعلل األتخاار
 انوثايق كنقد األتخاار، سبحيص نبٌى اؼبؤرخ جعل فإذا. أحواؽبا إىل كانوقايع أسااهبا،
 هبا تتم عربة اؼباضية األحواؿ ذكر من استخرج كإذا انتقاديان، تارىبى كاف كاآلثار
  أتخالقيان. تارىبى كاف انهشء تربية ُب ذنك يرـك ؼبن االقتداء فايدة

 اندكنة تدبَت ُب مهاا نإلفادة باعض بعضاا كعالقتاا اندكؿ بأتخاار عٍت كإذا
 حدكثاا كيفية ؼبعرفة انوقايع تعليل إىل كلى ذنك ذباكز كإذا سياسيان، تارىبى كاف

 ُب عديدة بتطورات انتاريخ كلمة مرت ك فلسفيان  تارىبى كاف نشوياا، كأسااب
 هبذا احتفظتاإلسالـ  صدر ُب كانتوقيت انتقوَل دبعٌت بدأت فقد انعربية انثقافة
 نتحل انزمن أساس على األحداث تسجيل كيو آتخر دبعٌت صارت ٍب نفًتة اؼبعٌت
 على تطلق كصارت ،"اػبرب" باسم يعرؼ .كاف ما ؿبل تدرهبيا" انتاريخ" كلمة
 انزمن متصل متسلسل بشكل األتخاار حفظ كعلى انتارىب ، انتدكين عملية

 مهذ اإلتخاارية كانعملية اػبرب ُب انتطور من اعبديد انهوع يذا على نلدالنة كاؼبوضوع
 .اؽبجرم انثاٍل انقرف مهتصف
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 معرفة يو اؼباض ، إىل تهتم  أحداث ك كقايع كونى عن فضال انتاريخ
 ناظمة علمية معرفة ي  يل .اؼبعرفة يذو طايعة فما اؼباض ، ذنك خبصوص مبتلكاا
 إىل أـ انعلم إىل انتارىبية اؼبعرفة تهتم  يل ؽبا؟ سردية معرفة ؾبرد أهنا أـ غبوادثى
 فقط؟ انفن ك األدب

 نفام كسيلة ؾبرد ي  إمبا ك ذاهتا، حد ُب غاية أبدا اؼباض  معرفة تكن مل
  مقًتنة عدة نقركف ك انتارىبية اؼبعرفة ظلت نذنك إنيى االنتماء كتربير اغباضر
 نهاشئة مريب ش ء كل قال ك أكال فاؼبؤرخ َُ.انتربيرية بانوظيفة ك انًتبوية بانوظيفة
, أسالفام كبطوالت أجداديم،  أؾباد عن ؽبم  كشفى  تخالؿ من  كذنك عصرو،
 اعبماعة إىل باالنتماء االعتزاز ك انفخر نديام يتوند  ؽبا معرفتام تخالؿ من  كانيت

 ال كمل عهاا نلدفاع االستعداد من مزيدا نذنك  تاعا ك, فياا أعضاء يم انيت  اناشرية
. اؼباض  ُب ذنك فعل من كاألسالؼ األجداد من يهاؾ داـ ما سايلاا ُب انتضحية

 معرفة تكوف أف من بعدا أكثر جعلاا انوظيفة هبذو انتارىبية اؼبعرفة اقًتاف أف غَت
 مساقا يوجد  (Henri Marrou)مارك يهرم يقوؿ كما انتاريخ داـ فما علمية
 بلوغاا يريد انيت انهتايج حيث بتدكيهى يقـو أف قال اؼبؤرخ ذين ُب مكتمل كبشكل
   ُُ.بانتدكين اعبديرة كاألحداث انوقايع انتقاء يتم ضوياا كُب سلفا ؿبددة

 ألف يدكنى، ما كسبحيص فحص عبء نفسى نيكلف يكن مل اؼبؤرخ فإف
 ال نذنك كراياا من هبهياا انيت انهتايج كإمبا ذاهتا حد ُب اغبقيقة يو نيس يدفى
 األحداث من صبلة مهام انقدامى كتخصوصا اؼبؤرتخُت مؤنفات تتضمن أف عجب
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 ـبتلفُت تارىبُت مؤرتخُت يقدـ أف عجب ال كما اؼبغلوطة ك انزايفة كانوقايع
 اعبديرة انوقايع ضمن كيصهفى يذا يذكرو ما حيث اناشرية اعبماعة نهفس كمتهاقضُت
 انغايات تكوف أف فيكف . بانعكس كانعكس عهى كيسكت اآلتخر يامشى بانتدكين
 كيكذا أيضا، متهاقضة يدكناو ما مضامُت نتكوف متهاقضة انتدكين كراء انكامهة
 انطاؿبُت أبهايى أحد قال من َِانقرف من انثاٍل انربع ُب كتب مثال نلمغرب فتاريخ
 ُب كتب نلمغرب تاريخ مع متهاقضا بانضركرة سيكوف االستعمار، من ربريرو إىل

 .كتوطيدو االستعمار تكريس يو يدفى فرنس  مؤرخ قال من نكن انفًتة نفس
 مل سلفا ؿبددة غايات كبتحقيق انًتبوية بانوظيفة انتارىبية اؼبعرفة اقًتاف إف

 تعٍت فانًتبية. أيضا شكلاا على كإمبا اؼبعرفة يذو كؿبتويات مضامُت على فقط يؤثر
 بالغية صورا كتضميهى اػبطاب صبانية على انًتكيز بانضركرة يقتض  كانتأثَت انتأثَت،
 يدتخل مل كبانفعل. مشاعرو هتييج ك اؼبتلق  كجداف بتحريك كفيلة شاعرية كتعابَت
 فقد مضى فيما أما. مؤتخرا إال انتارىبية اؼبعرفة ؾباؿ إىل كاالستدالؿ انربياف أسلوب
 كغَتيا كطااؽ كاستعارة ؾباز من يقتضيى كما انسرد، أسلوب يعتمدكف اؼبؤرتخوف كاف
 بُت انتمييز جعل حد إىل كانركايات انقصص إنتاج ُب اؼبعتمدة اناالغية انتقهيات من

 ُِ.مستحيال يكن مل إف صعاا أمرا األجهاس يذو ك انتاريخ
 معرفة تكوف أف من بعدا أكثر انتارىبية اؼبعرفة أف يادك ساق ما على بهاءا

 ال انشكل حيث كمن يقيهية حقايق تتضمن ال اؼبضموف حيث من فا  علمية
 سردية معرفة من أكثر نيست فا  نذنك كتاعا االستدالؿ، ك انربياف أسلوب تعتمد
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 غَت. انعلم تخانة ربت مهى أكثر األدب تخانة ربت نلتصهيف قابلة اؼباض ، غبوادث
 األصوات من انكثَت ستظار حيث ُٗ انقرف هناية مع كثَتا سيتغَت انوضع يذا أف

. انتارىبية كانوقايع نلقضايا معاعبتى أسلوب كُب اؼبؤرخ، عمل ُب انهظر بإعادة اؼبهادية
 يشن ’تخلدكف ابن انرضباف عاد‘ انشاَت اؼبغريب اؼبؤرخ قبد انفًتة يذو قال كحىت
 انتاريخ كتابة ُب جديدا أسلوبا يدشن ك ساقوو انذين اؼبؤرتخُت على عهيفا يجوما
 ُّ.قالى ساد انذم األسلوب مع تاـ بشكل يقطع

 انسوابق ك كاندكؿ، األياـ عن إتخاار ؾبرد انتاريخ نيس تخلدكف البن فاانهساة
 علم ك دقيق ماادياا ك نلكايهات كتعليل كربقيق، نظر يو كإمبا. األكؿ انقركف من

 يعد بأف كجدير عريق اغبكمة ُب أصيل نذنك فاو عميق، كأسااهبا انوقايع بكيفيات
   ُْ.كتخليق علوماا ُب

 اؼبؤرخ على انيت اؼبهاجية انقواعد من ؾبموعة تخلدكف ابن وبدد يها كمن
 إذا األتخاار”. تخلدكف ابن يقوؿ كانغلط انويم بيداء ُب يتيى ال ك  هبا االنتزاـ
 انعمراف كطايعة انسياسة كقواعد انعادة أصوؿ ربكم كمل انهقل ؾبرد على فياا اعتمد

 كاغباضر بانشايد مهاا انغايب فيى قيس كال اإلنساٍل االجتماع ُب األحواؿ ك
 ما ككثَتا انصدؽ جادة عن كاغبيد انقدـ مزنة انعثور من فياا يؤمن مل فردبا بانذايب
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 ؾبرد على فيى العتماديم انوقايع ك اغبكايات ُب اؼبغانط من نلمؤرتخُت كقع
 ُٓ.”انهقل

 ألف األدب، ك انسرد ؾبرد عن انتارىبية اؼبعرفة ستاتعد إذف تخلدكف ابن مع
 تارىبية حقايق يدكنى ما ذبعل دقيقة مهاجية قواعد باعتماد مطاناا أصاح هبا اؼبشتغل
 يعرؼ ما ربقيقى إىل ستسعى ما يو نفسى اؼبطلب يذا. كأغانيط أكياـ ؾبرد كنيس

 كل مع ُٗ انقرف هناية فرنسا ُب ستظار انيت انوضعية اؼبدرسة أك انتارىبية باؼبدرسة
 باجمللة عرؼ ما ُٕٖٔ سهة أنشئا)  Langloisالنغلوا ك Seinobosسيهوبوس من

 اؼبدرسة ؽبذو فاانهساة(. َِ انقرف مهتصف حدكد إىل تأثَتيا سيستمر انيت انتارىبية
 معرفة ؾبرد من دبوجااا يتحوؿ ماضيى، مع إبستمونوجية قطيعة يهجز أف انتاريخ على
 ُب انرغاة عن اؼبؤرتخوف يتخلى بأف كذنك موضوعية، علمية معرفة إىل أدبية سردية
 االكتفاء األقل على أك حدثت كما بوصفاا كاالكتفاء انتارىبية األحداث تفسَت

 ’سيوبوس’يقوؿ كاناعيدة، األكىل األسااب دكف اؼبااشرة ك احملددة باألسااب
 جوير إف“ .انتاريخ ندراسة مدتخل عهواف وبمل ؽبما مشًتؾ كتاب ُب ’النغلوا’ك

 هبب ال انطايع  ك كانكيمياي  اؼبؤرخ إف فقط،  احملددة األسااب دراسة يو انعلم
  ُٔ.”كانهاايية األكىل انعلل عن ياحث أف عليى

 يذين حسب اؼبؤرخ على اغبقايق، إال انتارىبية اؼبعرفة تتضمن ال كك 
 فانتاريخ كثايق، بصدديا يبتلك انيت كاألحداث بانوقايع إال ياتم ال أف اؼبفكرين
 آثارا تًتؾ مل فبارسة ككل فكر فكل انوثايق، كاستعماؿ استخداـ يو يؤالء يقوؿ
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 انفكر يذا ضاعت، قد نلعياف انواضحة آثارو أف مااشرة،أك غَت أك مااشرة تارىبية
  ُٕ.تاريخ فال كثايق ال فحيث انتاريخ، حيز من زبرج اؼبمارسة كيذو

 اؼبؤرخ على تخطوة كأيم أكؿ كصبعاا انوثايق عن اناحث عملية سبثل نذنك
 تاريخ كربديد بيهاا فيما اؼبقارنة عرب انوثايق تلك نقد عملية تتلويا هبا، انقياـ

 مصداقية كمن يويتاا من انتأكد يتم انيت بانوثايق فقط االحتفاظ يتم حبيث إنتاجاا
 . نى انتأريخ اؼبراد اغبدث على دالنتاا

 علم انتاريخ كجعل انتارىبية اؼبعرفة ُب انعلمية من قدر أكرب ضماف أجل كمن
 من ؾبموعة انوضعية اؼبدرسة أنصار سيحدد كانكيمياء، كانفيزياء كدقيق صاـر

 على األحكاـ إصدار كتجهب بعملى، قيامى ُب هبا االنتزاـ اؼبؤرخ على انقواعد
 االجتماع ، حمليط تأثَتا من كانتحرر فقط، حدث ما بإبراز كاالكتفاء اؼباض ،
 موضوع  كجود نى أم ذاتى ُب كجود نى انتاريخ كوف من االنطالؽ اغبياد كانتزاـ

 ُب كعكساا سلاية بطريقة انتارىبية األحداث تسجيل على كانعمل كمستقل،
 ُٖ.األشياء صور اؼبرآة تعكس كما كتاباتى

 ُب انقواعد هبذو مهام انفرنسيُت تخصوصا ك اؼبؤرتخُت من انكثَت انتـز نقد
 كمرد انصارمة، انعلمية مستول دكف كتاوو ما ظل ذنك رغم نكن نلتاريخ، كتابتام
 أف يبكهى ال كأرسطو أفالطوف مهذ فانعلم. نفساا انتارىبية انظايرة طايعة ذنك
 كجزيية فريدة انتارىبية انظايرة بيهما نلتكرار، قابل ك كل  ك ثابت يو دبا إال يكوف

 ؿبايد بشكل تعكس سلاية مرآة ؾبرد إىل اؼبؤرخ ربوؿ مطلب أف كما تتكرر، ال ك
 أتااع حىت تهفيذو على يقدر مل ك انتهفيذ مستحيل مطلب يو اؼباض  ُب حدث ما
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 األمة تخدمة ُب أبواؽ إىل سيتحونوف ما سرعاف إذ أنفسام، انوضعية اؼبدرسة
 كانت انيت ، انتارىبية اجمللة ستدافع حيث فياا، انقايم انسياس  كانهظاـ انفرنسية

 أصل أسطورة عن عدة، مهاساات ُب ، اؼبدرسة يذو أفكار  عن انرييس  اؼبعرب سبثل
 كعن االستعمارية انسياسة كعن انثانثة، اعبماورية إقبازات كعن انفرنسية، األمة

  .حضارم نرسانة اغباملة فرنسا أسطورة
 نلتاريخ انوضعية اؼبدرسة تصور مراجعة من مفر ال كاف انوضع يذا كأماـ
 مثل اؼبفكرين من صبلة عهى سيعرب ما كيو صارما، علما جعلى بصعوبة كاالعًتاؼ

 ال انتاريخ داـ ما األكؿ رأم فف  ،Grangerغركقب   كغاستوف‘ Aron اركف ريبوف‘
 انيت اؼبعرفة فإف قالها عاشوا انذين عامل كإمبا بها وبيط انذم انعامل معرفة وباكؿ
 ُٗ.كنساية ناقصة دايما ستظل يهتجاا

 عن تعرب معرفة أم إيديونوجيا من أكثر نيس فانتاريخ نلثاٍل بانهساة أما 
 أف يبكن ال انتاريخ ُب أنها كما معيها، كاقعا تصف فبا أكثر حهُت ك كأمل إرادة

 كي  انتعسف، ك انتجاكز من بهوع إال انهماذج ك كاؼبتغَتات انقوانُت عن نتحدث
 َِ.علما إنيى تهتم  ما يكوف ك  معرفة كل ُب توفريا من البد عهاصر

 أصاحت ألهنا سردية، معرفة ؾبرد  انتاريخ يعد مل إذف تخلدكف ابن مهذ
 معرفة بعد تصر مل نفسى انوقت ُب نكهاا كؿبددة، دقيقة مهاجية قواعد على تعتمد
 عن فضال انتارىبية انظايرة ألف كذنك، تصَت أف أبدا بإمكاهنا يكن كنن علمية،
 دراستاا استحانة يعٍت فبا اؼباض ، إىل تهتم  ظايرة فا  إنسانية ظايرة كوهنا
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 انتارىبية اؼبعرفة نتاقى ؽبا ؿبددة قوانُت استخالص استحانة ككذا كحياد، دبوضوعية
 .انعلم ك األدب بُت كسطى مرتاة ُب بُت، بُت بذنك

 بين الواقع و الخيال –دراسة تاريخية  .2
 مهاما كل البفض نذنك كنتيجة، بتاور كاػبياؿ اغبقيقة فام يتم ما كغاناا

 أك اػبياؿ من انتوأـ شقيقى مثل حقيقة كيعترب انهادر من نيس. فادح تخطأ معٌت على
 أك قايما كاف ما كل اغبقيقة، ق . نلحقايق انصغَت األخ مثل اػبياؿ انتعامل يتم

 عليى كيطلق مضى كقت أم من انتحقق كيبكن انواقع ُب ربدث انيت األحداث
 تكن مل انواقع، مع تتطابق ال كاف إذا. أبدا وبدث كمل يكوف أف كيهاغ  ،حقيقة
 . يرفض أف هبب أنها حقيقة ٍب اغبدث، يذا وبدث كمل موجودة

 تصهيفاا يبكن. فال اغبقايق اؼبخطيعة صحيح غَت أمر يو اغبقيقة يذو
 كاف غرض كألم كيف حقيقة، تلك معاعبة كيفية على اعتمادا تخياؿ؟ أهنا على

 كنكن تخياال نيس انى. كذب اذاف تخادعة، يو ذنك من انقصد كاف إذا. يتحدث
 اغبياة كتخلق متماسك عامل كبهاء انفكر أدتخل اػبياؿ نعالج ىبضع أنى حقيقة إذا

 .اػبياؿ يسمى كيذا كنبية
 حقيقة يستغل انذم اػبياؿأهنا من اؼبمكن كفق مع انواقع ك يبكن ايضا 

كاقعية بل  تكوف فلماؽبهدسة، عملية شادت انوقايع أف يعٍت كيذا األساسية كاؼبواد
 .تخيانية

. انتطور كتخيانية كاقعية حقيقة األقل على موجودة تكوف أف هبب اػبياؿ ُب
 انوع  مستول رفع مع كتتشابك موجودة تكوف قد انيت أك عهاا يعلن أف كعليى

 .صبايل إطار تخالؿ من اإلنسانية نلمشكلة
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، جدا رقيقة حدكد ُب تكوف ما غاناا كاػبياؿ اغبقيقة بُت كانفرؽ األدب، ُب
 انعمل مع كثيق انى حىت كاقعية، أحداث أك كقايع رفع األدبية األعماؿألف كثَتا من 

 كثَتا ىبتلف ال تعترب غاناا األدب جوير فإف انهواح  بعض ُب نذنك،. انتارىب 
 .اؼباضية األحداث دايما تطرح مل األدبية اؼبصهفات ُب أف إال ، انتاريخ طايعة عن
 اػبربات أك اؼباضية األحداث مصادر من اتخذنبا كانتاريخ األدب إىل هظرذنك ب كمع
من  كثيقة كتختم. األحداث عمل كسجل نفساما كضعت كانتاريخ كاألدب ،انوقعة

 . باؼباض  يتعلق ش ء أم أك كاألحداث، كاؼبااٍل، شخص، سجالت
 أف أيضا انفور على انى ك انعمل، من االنتااء دبجرد أنى:  يوناف عمرقاؿ 

 ألف. حدثت انيت األمور ـبتلف حوؿ كثيقة فتكوف اؼباض  أحداث سجل يكوف
 كانتقييم كانتقدير كانتأمل اؼبالحظة من طويلة عملية تخالؿ من كندت انسجالت
 جزء يكوف يو انذم اؼبؤنف أفكار قياس  سجال فتكوف ذانك مؤرخ، أك نلمؤنف

 األحداث على (mimesis) انتقليد يو األديب انعمل إىل بانهظرذانك انتاريح.  من
 أف كثيقة يو األديب انعملف ،(imatitation of reality) انيومية اغبياة ُب ربدث انيت

 ُِ.انتفكَت مؤنف كشخص  كانتدقيق ؼبالحظات كفقا اؼباض  كاقع يسجل
 أصاح كنكهى نفسى، كاقع تقرير ؾبرد كنيس نلواقع، كانعكاس األدب فام

. نفسى يعتقد أجل من اغبايل انواقع فإف كبانتايل، .اؼبؤنف األفكار أف كاقع انتقرير
 تخلق يو أديب أعماؿ ِِ.كاالجتماعية انهفس كعلم انفلسفة كاقع أيضا يشمل كيذا

،  كاقع من كثيقة بوصفى األديب انعمل أف اػبياؿ فَتل انلذم فيى إبداعات نلمؤنف
 نألعماؿ نلتاريخ كمصدر انكاتب. كاقعة قد تغَت مع فكر أف على البد أف تفسر
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 انشعراء ، اؼبؤرتخُت مع بانهصاة انوقايع، تربير يبكن صعوبة مصدر ذنك ُب دبا األدبية
ذاتية، فإنى يبكن تفسَت كتأكيل . اؼباض  عن أفكارو ُب تقدَل من انفضاء أكثر ؽبم

من يبكن أف وبقق اناديل اآلتخر  كما أنى،  انوقايع أك األحداث انتارىبية كفقا ألنبيتاا
انكاتب يبكن أف تقدـ انوقايع كاألحداث انتارىبية كخلفية  نذا األحداث انتارىبية

يبكن أف ذبعل أيضا استخداـ انوقايع كاألحداث  امكنكه. نلعمل اإلبداع  ؽبا
انتارىبية أف أنقل مالحظة حرجة أك انكشف عن األحداث انيت قد يفلت من 

 . انسجل انتارىب 
عملية كانطريقة كاؽبدؼ كضع األحداث انتارىبية كاؼبقدمة. آراء ان نذا، أنى

دبطانب  غَت مقيدأيضا أكثر حبرية نظران ألنى من رفع األحداث اؼباضية، انكاتب 
نظران غبقيقة أف شاعر تخيانية نيس يهدسيا  هبب تشغيل كمؤرخ.، كما اؼبهاجية

نلتالعب كانقياـ، بل باألحرل إعطاء انوع  بانقيم اإلنسانية مع اعبماؿ ُب انوقت 
أهنا تعتـز رفع كرامة اناشر كصاحل انقيم اإلنسانية، اذا  أم ماهةنذنك،  اغباضر.

 ِّ.بقدر ما أهنا هبب أف توضع نسايا كُب تكافؤ موقف
انهظر ُب انرسم اناياٍل انتايل يظار أكجى انتشابى كاالتختالؼ بُت أعماؿ  

 أدبية كتارىبية.

 التاريح األدب

 باؼبستقالانتهاؤ  ،انسجل اؼباض سجل اؼباض ، أشار إىل انوقت 

                                                 
ِّ

 .  Maman S. Mahayana  أعضبء هيئة التدريسFSUI، Depok2009 
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 اغباضر

 هبدفية. إصالح ة.ذاتيب إصالح

 .زمهيان  األحداث تأنيف .متماسك ييكل صياغة

 .اؼبعدنة األحداث تسليم يتم

 

 مهاج  بشكل ترد انيت األحداث
 قصة اإلجراءات الحتياجات

 .تهاسب

 .انوقايع طايعة تاريخ ُب اغبقايق .تخيانية األدب ُب اغبقايق

 .انوقايع من انتحقق هبب .حقيقة من انتحقق عدـ كيهاغ 

 .تخطأ أك صواب ُب انوقايع .اندكنة إدارة ُب انوقايع

 أقصى إىل اػبياؿ استخداـ جعل
 .داغب

 ناهاء اػبياؿ استخداـ جعل
 األحداث كصياغة انتماسك
 مهطقية مهاج ، بشكل

 كمتماسكة.

 تؤثر. انكاَت اغبدث رفع .فردية أحداث رفع يتم
 أك باعبملة انفردية األحداث
 انتأثَت

 نلتأثَت كانتأثَت األحداث كراء معٌت .األحداث كراء معٌت
 .اجملتمع على
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 mono) كاحد تفسَت (multitafsir)  اؼبتعدد انتفسَت
interpretasi) 

 denotatif)) صروبة نغة konotatif)) انضمٍت لغةان

 

 خالصة تاريخ مصر الحديث.  .3
عن مصر انقديبة ُب انعوايد كانلغة  اف مصر اغبديثة رغما من اتختالفاا

كاندين اؼبوركثة عن انعرب تربطاا باالكىل رابطة انقومية، كنئن فقدت استقالؽبا ُب 
بعض عصوريا فقد حافظت عل  مقومات شخصيتاا انىت تكونت ُب عصر االسرة 

 ِْٓقال اؼبيالد ك كانت تودل هبا احملن حواىل سهة  ٕٖٔٓاالكىل انطياية سهة 
ؽ.ـ( ٌِّّت علياا انفرس، كنكهاا قاكمت حىت دنباا انيوناف كانركماف )حُت أ تخ

 ِْفعملوا على قتل ركح اؼبقاكمة كمظاير استقالؽبا.
 انتابعة إهبة حبر على انواقعة انثغور أحد قونة، بلدة َب على ؿبمد كيند
 فهوف تعلم كما انتجارة، حرفة كامتان ُٖٕٔعاـ َب أناانية أسرة من نليوناف،
 أناانية فرقة راس على مصر إىل على ؿبمد جاء كقد انسالح، كاستعماؿ انفركسية
 مصر، من انفرنسيُت إتخراج َب نلمساعدة ُٕٗٗ عاـ َب انعثماٌل انسلطاف أرسلاا
 بعد، تكشفت قد انفذة مواياى تكن كمل ، عمرو من انثالثُت َب شابا كقتئذ ككاف

 على حملمد أتاحت أهنا إال تذكر، مشقة دكف نألنااف انفرنسيُت يزيبة من كبانرغم
 نفسى على ؿبمد كجد اغبملة جالء من كجيزة فًتة كبعد انفرقة، قيادة نتسلم انفرصة
 كاستغلاا انفرصة فانتاز كانهفوذ اغبكم نى يتيح مهصب كَب صغَت، جيش رأس على

                                                 
24

 13(، 1996)القاهرة: مكتبة مدبولً، تارٌح مصر : من محمد على الً العصر الحدٌث . محمد صبرى،  



ِِ 

 

 ساقتى عهدما َُٖٓ مايو َب كاتتى انىت انفرصة متحٌيها مصر حبكم نالنفراد نفايدتى
 كيف كنكن،. انشعاية انزعامة من كتأييد دبوافقة مصر على حاكما نيكوف األقدار
 .مهافس دكف مصر حبكم سباما االنفراد من على ؿبمد سبكن

 اؼبمانيك أصابت انىت كاالهنيار انضعف حانة على ؿبمد استغل نقد 
 إىل باإلضافة انفرنسيُت، قال من ؽبا تعرضوا انىت اؼبتالحقة نلضربات كهتيجة
 اؼبملوكية انايوت بُت كانتهافس انصراع نعودة نتيجة أصاهبم انذل كانتشتت انتفكك
 كاندالة كاالنكشارية االناؤكد اعبهد بُت انصراع عودة على ؿبمد استثمر كذنك
 يرتاط أف على ؿبمد وباكؿ كمل اؼبادية، كاؼبكاسب اؼبغهم من دبزيد االستئثار حوؿ
 َب فبثلة انوطهية انزعامة من انتقرب إىل مؤقتا اذبى أنى إال اؼبتهازعة، انقول من بأل

 . صبيعا يؤالء من زبٌلص انفرصة كاتتى إذا حىت كانعلماء، اؼبشايخ
 انعهاصر تطويع دبحاكنة اؼبعارضة نتصفية على ؿبمد سياسة بدأت كقد

 كقيامام داتخلية، كاضطرابات فنت من يثَتكنى ما على كانقضاء اعبهد من نى اؼبهاكية
 ًب كقد متأتخرة، ركاتاام على حصوؽبم عدـ بدعول كانهاب انسلب بعمليات
 بدفع كاعبهد انضااط صغار كبعض قادهتم باستمانة انعهاصر يذو على انقضاء
 ميادين إىل إرساؽبم طريق عن هناييا مهام نلتخلص انفرصة كاتتى ٍب اؼبتأتخرة، مرتااهتم
 ضبلة إعداد مهى انسلطاف طلب عهدما انعربية كاعبزيرة اغبجاز َب اػبارجية انقتاؿ

 أف بعد مهام انشريفُت اغبرمُت كاستخالص انويابية اندعوة على نلقضاء عسكرية
  .ذنك َب كبغداد انشاـ كالة فشل
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 انتات سهوات، ساع انويابيُت ضد على ؿبمد حركب استغرقت كقد
 سعود ابن على كانقاض اندرعية على ؿبمد ابن باشا إبراييم جيوش كدتخوؿ هبزيبتام
 ِٓ.يهاؾ إعدامى كًب ، اآلستانة إىل أرسل حيث

 اؼبشايخ َب فبثلة انشعاية انزعامة على نلقضاء على ؿبمد اذبى ذنك بعد
 على انقضاء مامة على ؿبمد على سالت عوامل يهاؾ كانت حيث كانعلماء،
 من تدتخل دكف باغبكم كاالنفراد انوطهية اؼبعارضة تصفية كبانتاىل انشعاية، انزعامة
 اعبهد، فنت على كقضايى ،"فريزر"  ضبلة َب اإلقبليز على انتصارو انباا نعلٌ  جاناام،
 يذو كل اؼبمانيك، نفوذ كإضعاؼ اإلقبليز طردو بعد عليى انعاىل انااب كرضاء
 يعد كمل على، ؿبمد يو كاحد سيد ؼبصر بأف يشعر اؼبصرل انشعب جعلت انعوامل
 .ضدو انثورة أحديم خبلد يدكر

 طياهتا بُت ربمل كانت فقد كانعلماء، اؼبشايخ َب فبثٌلة انشعاية انزعامة أما
 حوؿ انشقاؽ بذكر كدبت بيهام، كانتهافس نلصراع نتيجة كضعفاا تفككاا عوامل

 َب كانتهعم انثركات كاكتهاز موارديم كزيادة تهمية كبو كانسعى بانهفوذ االستئثار
 اندين شئوف عن كانصرافام اندنيا أمور َب انشغاؽبم كبانتاىل اػباصة، حياهتم
 كبُت بيهى اؼبساكاة النعداـ نظرا حوؽبم من يهفض انشعب كبدأ اجملتمع، كمصاحل
 اؼبانية األعااء اؼبصرل اجملتمع يتحٌمل أف انعدؿ من فليس اندين، كرجاؿ اؼبشايخ
 من اؼبشايخ يستكثر بيهما اعبديد، انهظاـ مصلحة أجل من عليى فهرضت انىت انثقيلة
 انىت االنقسامات على ؿبمد استغل كقد. ذنك إىل كما كانعقارات األراضى شراء

 األشراؼ، نقابة كمهاا كاؼبغاًل بانهفوذ االستئثار حوؿ كانعلماء اؼبشايخ بُت حدثت
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 يذو على ؿبمد استغل انقايرة، تخارج مكـر عمر انسيد نفىٌ  بعد تخاصة
 على هناييا انقضاء من سبٌكن حىت اػباصة ؼبصلحتى بيهام فيما كانصراع االنقسامات

 على ؿبمد سبٌكن كأتخَتا،. اناالد تخارج انثانية نلمرة مكـر عمر بهفىٌ  انشعاية انزعامة
 انقلعة مذحبة َب حدثت انىت اعبسدية انتصفية بتلك سباما اؼبمانيك على انقضاء من

 ِٔ.انشاَتة
 ا.سلمحمد علي باسيرة الذاتية  .4

(، انيوناف، Kawalla، يو أصل ترك  انذم كند ُب كوانة )باسا ؿبمد عل 
من انصغَت  . كانداو عمل كاايع نلسجايرُْٖٗ ، كتوُب ُب مصر عاـُُٕٓٔب 

ؿبمد عل  هبب أف تعمل. كقاؿ انى مل وبصل على فرصة نلذياب إىل اؼبدرسة. 
لى انرغم من أهنا مل تكن قادرة على كيكذا مل يكن جيدا ُب انكتابة كانقراءة، ع

انقراءة كانكتابة، نكهى كاف صايا مشرؽ كانشجاعة. كاف يهظر إنيى ُب حياتى سواء ُب 
 ِٕاعبيش أك اؼبدنيُت انذين دايما ناجحة.

 مل ؿبمد عل  باشا ُب صبع انضرايب كألنى كاف كادحكشخص بانغ، ع
نظرا نلشجاعة  لت ُب اعبيشونا. بعد انزكاج، كقاؿبافظ يسر نى كرفع نيصاح قان

ُب كقت نابليوف يجـو على يو كاف ضابط.  كماارة ُب أداء يذو اؼبامة، جعلت
مصر، أرسل انسلطاف انعثماٍل اؼبساعدات انعسكرية ؼبصر. كبُت انقوات انيت 

 . َُُٖأرسلت كاف ؿبمد عل  باشا، كقاؿ انى حىت حارب نابليوف ُب عاـ 
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د عل  ُب ربرير مصر من جيش نابليوف، انشعب اؼبصرم يرل ُب قباح ؿبم
كشعب مصر نرفع ؿبمد عل  كحارس مصر كيتوقع سلطاف ُب تركيا نعمة. بعد فوز 
ؿبمد عل  ثقة انشعب كاغبكومة اؼبركزية من تركيا، على حد تعاَتو أسفل أعدايى، 
كتخاصة ؾبموعة اؼبمانيك ال يزاؿ ُب انسلطة ُب يذو اؼبهاطق. أتخَتا اؼبملوك  يبكن 

ويا. كيكذا أصاح ؿبمد عل  اغباكم انوحيد ُب مصر، كنكن مع مركر انوقت  ؿب
 كاف مشغوال مع سلطتى، ُب هناية اؼبطاؼ فإنى يتصرؼ كديكتاتور.

ُب زمن ؿبمد عل  طلب من انسلطاف أف سوريا سلمت نى، قاؿ اإلمرباطور 
. ككاف قادرا على انسيطرة على سوريا . مل مهحاا. ؿبمد عل  باشا غضب كيجـو
 حىت يجمات على تركيا. أصاح ؿبمد عل  كذريتى اؼبلك ُب مصر أكثر من قركف
كنصف سادت ُب مصر. آتخر كأطيح اؼبلك فاركؽ من قال جهراالتى ُب عاـ 

 ِٖ. كيكذا انتات أحفاد ؿبمد عل  ُب مصر.ُّٓٗ
 باسا. صالحات محمد عليإ .5

 انسياسة اػبارجية . .ُ

جدا كراء انعامل انغريب،  أدرؾ ؿبمد عل  أف اؼبصريُت ال تزاؿ بعيدة
كبانتايل فإف انعالقة مع انعامل انغريب حباجة إىل أف تكوف ثابتة مثل فرنسا 
كإيطانيا كبريطانيا كانهمسا. ككفقا نلسجالت انتارىبية بُت انسهوات 

طالب مصر إىل إيطانيا كفرنسا كإقبلًتا  ُُّبعث  ُْٖٗ-ُُّٖ
لم اإلدارة انعامة، كنكن انهظاـ كانهمسا. باإلضافة إىل انًتكيز أيضا على ع

 انسياس  األكركيب ال ذبذب االنتااو.
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 انسياسة انداتخلية. .ِ
 :بهاء انقوة انعسكرية 

ا. سبليوف بونابرت احياء ؿبمد عل  باسقوط مصر ُب أيدم نا
كرأل اف انتقدـ ُب اندكؿ انغربية، تخصوصا فرنسا كاَتة جدا. انتقدـ ُب 

-ُٖٕٗانسيطرة علياا بساونة مصر )تكهونوجيا اغبرب هبعل فرنسا 
ـ، دعا ؿبمد  َُُِٖب عاـ  ـ(. بعد أف صد انفرنسية اقبلًتا َُِٖ
ا حفظ انفرنس  ضااط رفيع  اؼبستول نتدريب اعبيش سعل  با

ا مؤسس اؼبدرسة انعسكرية ُب ساؼبصرم. ؽبذا انساب، ؿبمد عل  با
 ـ، كإرساؿ انطالب نلدراسة ُب اعبيش انفرنس . ُُٖٓعاـ 

 االت اغبكومة.ؾب 
 .اقتصاد 

كتستخدـ مصادرة ملكية األراض  من قال اندكنة كنتايج نصاحل 
انتهمية ُب اناالد. كنلحفاظ على تخصوبة أرض مصر، فقد قاـ باهاء 

 نظاـ انرم، حىت أف اؼبهتجات انزراعية نيكوف أفضل.
 .انتعليم 

ا ايتماما كاَتا نلتعليم. نذنك، ُب عاـ سككاف ؿبمد عل  با
ـ، كلية  ُُٖٔـ أسس مدرسة عسكرية، مدرسة فهية عاـ  ُُٖٓ

ـ،  ُِٖٗـ، كانصيديل اؼبدرسة ُب عاـ  ُِٕٖانطب ُب عاـ 
ـ  ُّٖٔصبة ُب عاـ ـ، كمدرسة انًت  ُّْٖكمدرسة انتعدين ُب عاـ 
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بعث أيضا انعديد من انطالب إىل فرنسا ندراسة انعلـو  باإلضافة إىل
 ُِٗب فرنسا.كانتكهونوجيا اؼبعرفة ُب شكل انغرب 

 ا.ستأثير محمد علي با .6
( يبثل بداية انتمايز اغبقيق  بُت ُْٖٗ-َُْٖا )سإدارة ؿبمد عل  با

اؽبياكل انسياسية كانديهية ُب مصر. ربونت انقرارات كانربامج إىل أف ربدد إىل حد  
كاَت مسار انعلمهة انيت استمرت ؼبدة كاحد كنصف انقرف ُب مصر. ؿبمد عل  

اؼبمثل انرظب  نلسلطاف مصر كانهاس أنفسام مل يكن نديك مفوض. أصاح 
 اؼبهظمة كانسلطة ؼبعارضة انسلطة، كقاؿ انى تصرؼ أيضا بأنى ديكتاتور.

أصاح االقتصاد اؼبصرم أيضا مرتاطا على كبو متزايد مع انهظاـ االقتصادم 
ر اؼبدف األكركيب كسبويل انتهمية اؼبوجاة كبو انتصدير. كتؤثر يذو انظركؼ على تطوي

ُب إقليم مصر. انقايرة، على سايل اؼبثاؿ، كنكن نيس سباما، بدأت تدرهبيا 
 نتتحوؿ إىل مديهة كاَتة كأصاحت عاصمة نلمهشأة.

اإلسكهدرية. جهاا إىل جهب مع انقايرة، كربونت اإلسكهدرية إىل  كباؼبثل
كاسعة يد مديهة كاَتة كأساس انهاضة انثقافية انعربية ذنك انوقت. كقد بدأ ذبد

 ا حكم مصر.سانهطاؽ مهذ ؿبمد عل  با
انقديبة كاغبديثة. مع اغبضارة انيت بدأت  ُب تاريخ مصر يهقسم إىل قسمُت

كجاة سياحية انعامل. حىت ال  سهة، كاف كاحدا من بُت صفوؼ أعلى َََٕمهذ 
من انتاريخ أف يعط  قصة تخاصة تفاجأ إذا كل شرب من أرض ربتها يو انشايد 

 قرياا انوصف انتارىبية.يذا يو ت هبا
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ا مؤسس مصر اغبديثة، قوهتا عهدما يشمل انسوداف سكيعترب ؿبمد عل  با
كسوريا. قاتل حىت انقوات أيضا جهاا إىل جهب مع انسلطهة انعثمانية ُب انيوناف 

 كآسيا انصغرل، كأكركبا انشرقية.
ُب إجراء إصالحات كيلة األكىل من قال ؿبمد عل  فقط اندنيوية، كنكن 
مع رفع اغبياة اندنيا اؼبسلمُت رفعت مرة كاحدة أيضا درجة انديهية. تتم 
انتحديثات من قال ؿبمد عل  يو اؼبهطلق كذبديد اؼبقال. ذبديد ؿبمد عل  تلياا 
انطاطاكم، جالؿ اندين األفغاٍل كؿبمد عادو كرشيد رضا كؿبمد عادو انتوابع 

 اآلتخرين.
كحىت انقرف  ُٖعت ُب انقرف )انتحديث( انيت كق كاصلت حركة انتجديد

اؼبيالدم انهاشئة األرقاـ اؼبصلح انذم يو نتاج حركة اإلصالح اإلسالمية من  ُٗ
كاف   ُٗانيت تظار على اؼبصلح من انقرف أم كقت مضى. من بُت انشخصيات 

 رفاعة انطاطاكم، صباؿ اندين األفغاٍل كؿبمد عادو كؿبمد رشيد رضا.

ا ك انهتايج رعايتى، انيت سث ُب يد ؿبمد عل  باانتعليم ربديكيها بعض صور من 
سانبت بشكل كاَت إىل حد كاَت ُب تغيَت ُب نظاـ انتعليم ُب مصر ُب مصر. كقد 
سبكن من بهاء أسس نظاـ انتعليم اغبديث نلعصر انقادـ. اعباود انيت بدأيا يذا 

حسها من  انرقم، على حد سواء ُب نظر انعلماء مصر احملافظة كاغبديثة، كاستقااال
 َّقال اندكاير كلاا تقرياا.

 ب. الهيمنة
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 تعريف الهيمنة. .1

 (.to leadييجيسثام ) انيوناٍل، اؼبصطلح من ييمهة مشتقة انكلمة

 نشرح االجتماع علماءعهد ان اؽبيمهة مفاـو كاسع نطاؽ على يستخدـ
 يها انسلطات ككاف .انسلطات طريق عن انطاقة على نلحفاظ ؿباكنة حدكث
 ُّ(.اغبكومة) اندكنة حكاـ على يقتصر ال كاسع، دبعهاو

 بدكف أك مع أتخرل، صباعة ضد صباعة ييمهة: اؽبيمهة تعريف كيبكن
 ؾبموعة ذباو اؼبايمهة اجملموعة سبلياا انيت األفكار أف حيث بانعهف، هتديد
 .معقوؿ كش ء قاوؽبا على هتيمن انيت

 تهظيم ًب كيف كربليل استخداـ نتوضيح اؽبيمهة غرامش  مفاـو
يهاؾ انتااس حوؿ اؼبفاييم  .كاغباضر اؼباض  ُب، اغبديث رأظبايل ؾبتمع

يتم تعريف انالد   اؼبشًتكة، مهذ غرامش  يبيز انالداف مع اجملتمعات اؼبدنية،
يعرؼ موقع انقيادة ية ُب ؾبتمع كاجملتمعات اؼبدنية كمصدر نلقوة انقسر 

" تكاملة اؼب دكنةان "ما أظباو نتحديد  ٍب يربط غرامش  مفاـو انثانية نلايمهة.
 اجملتمعيو  اؼبتكاملة اندكنة إقامة. انقسرية بانقوة ؾبازة اؽبيمهة من كمزيج
 مشمونة انقسرية نسلطاتا أتخرل كبعاارة اؼبدٍل، جتمعدب زايد انسياس 
  :جانااف نى غرامش ، حسب كاؼبفاـو،  اؼبتكاملة اندكنة .باؽبيمهة

 (كاعبيش انشرطة) االغتصاب انوسايل. 
 اإلذاعة انهشر، انتعليم،) اؼبدٍل اجملتمع ُب انقيادية اؽبيمهة إلرساء كسيلة، 

 ( كانسيهما
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 انعالقات أف تاُت حاكنت قد غرامش  أف سيموف. ر أظارت ك
 كإف) اندكنة ُب انقسرية انعالقات، كانعالقة يو اؼبدٍل اجملتمعُب   االجتماعية

 ِّ.(ـبتلفة بطرؽ

 .إقامة الهيمنة .2

بركسيا،  من ماركسيُت ُٖٖٓمرة ُب عاـ فكرة اؽبيمهة قدـ ألكؿ 
كقد كضعت يذو انفكرة كجزء  ّّ.ُْٖٗ-ُّٖٖبليخانوؼ ُب  تخصوصا

 تشكيل أف هبب أنى إىل يشَت اؼبصطلحمن اسًتاتيجية نإلطاحة تساريسم . 
 ؾبموعات مع ربانف كُب، انسياسيُت كفبثليى انربكنيتاريُت، اؽبيمهة انقيادة
 يسعوف انذين كاؼبثقفُت كانفالحُت انربجوازية انهقاد بعض ذنك ُب دبا أتخرل،

 ـبتلف نيهُت هاقشي يذا سياؽ ُب. تساريس اندكنة نشرطة حد كضع إىل
 انوع  كاف إذا نليهُت ، كفقنلعماؿ انسياس  انتثقيف حوؿ انقضايا

نيهُت كيأمل  .انربجوازية أيديونوجية عايدا فبا تطورا أكثر يتوقع بانهقابات
 سوؼ يبوت اندكنة، كنكن يذا مل وبدث مااشرة بعد قياـ انثورة ُب ركسيا.

كأعرب عن أملى ُب أف انثورة سوؼ تكوف كسر ُب أؼبانيا كُب أماكن أتخرل ُب 
ربليالن نلثورة انركسية ُب  جرامش  يقدـكنكن  .أكركبا بعد انتااء اغبرب انعاؼبية

 .حرب اؼبهاكرةك، كتعتربيا  ُُٕٗعاـ 
 مأ  ّْ.طرقُت يوفر غرامش  ييمهتاا، زبلق أف يبكن انعماؿ أف حيث

 حرب" يو نلحركة اغبرب (.اغبركة حرب) من تخالؿ. )حرب اؼبوقف( ك

                                                 
32

 35، ص 1990: مركز البحوث العربٌة، ، ندوة القاهرةغرامشً و القضاٌا المجتمع المدنً. فاضل جثكر,  
33

 86، ص 1990: مركز البحوث العربٌة، ، ندوة القاهرةغرامشً و القضاٌا المجتمع المدنً. فاضل جثكر,  
34

  66، ص: ar-ruzz media 1995 ،الهٌمنة القوة،سترٌناتً.  



ُّ 

 

 مستول ندياا انيت كاؼبهظمات اؼبؤسسات ـبتلف مع ؾبتمع ُب ،"اغبركة
 ُب سيما ال انشرقية، أكركبا بلد ُب اؼبدٍل اجملتمع" ُب انتهمية من مهخفض
 اندعم على اغبصوؿ طريق عن تتم وقفاؼب اغبرب. كفرنسا اؼبتحدة اؼبملكة
 من صفوؼ مع اسًتاتيجية ربانفات بهاء اإلعالـ، كسايل اندعاية طريق عن

. كاالجتماع  انذاٌب انوع  تعزز انيت انتعليم مدارس تخالؿ من انتحرير اغبزف،
 :تخصايصى
 طويل نضاؿ. 
 انهظاـ ُب نلهضاؿ األكنوية إعطاء. 
 بى يقـو حركة اغبرب كايديونوجية انثقافية اؽبيمهة كبو اؼبوجاة انهضاؿ 

 حركة اغبرب. اعبمايَت بدعم كبانطاع ،(أمام ) اؼبااشرة اؽبجمات
 .يبكن كال اؼبوقف، ذنك بعد يتم أف يبكن

 ربليل مع مشاورة شخصية كاف( ُّٕٗ-ُُٖٗ) غرامش 
 اغبتمية مفاـو ضد نتحسُت اؼباذكنة باعباود غرامش  ربليل. ؽبيمهتاا

 انتاريخ جدنية ُب. ماركس نكارؿ نلتاريخ اعبدنية كانعالقة االقتصادية
 كانركود كاَتة بإعداد انعاملة انطاقة انرأظبانية تهتج سوؼ ماركس،

 اؼبهظومة تلد سوؼ انيت( انربكنيتارية) انعماؿ ثورة انهااية، كُب .االقتصادم
 ذنك، كمع. االشًتاكية إىل انرأظبانية تلد سوؼ أتخرل، كبعاارة. االشًتاكية

 ّٓ.انقضية نيست يذو
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 انقيم األيديونوجية، سااى انفشل بأف انقايلة اغبجة غرامش  إزانة
 (.انربجوازية) انلوردات ؾبلس هبيمهة تغرؽ اؼبؤسسات كعماؿ انذاٌب كانوع 
 تخالؿ من حىت اؼبدارس، اإلعالـ، كسايل تخالؿ من وبدث ييمهة كيذا

 اعبديد انوع  يثَت بذنك يقـو انذم انديٍت، انتلقُت انوعظ أك اػبطب
 اؼبتوسطة، انطاقة إىل مركزيا برفع انعماؿ، ففكر انثورة انقياـبهساة  .نلعماؿ
 انطاقة حياة مبط أك انسلوؾ أك انشعاية انثقافة كؿباكاة تتاع على قادرة

ازانة   أجل منانلذم نشء اغباكم  انويم يو يذا كل .انربجوازية
  .اإلنساف كاستقالؿمن انهاس   اؽبويةك  يديونوجيةاأل

 .نظرية غرامشي للهيمنة .3

 انهظريات من كاحدة ي  (ُّٕٗ-ُُٖٗ) نلايمهة غرامش  نظرية
 غرامش  انطالؽ نقطة مفاـو. انعشرين انقرف ُب أنبية األكثر انسياسية
 طريق عن أدناو انطاقات من انسلطة سبارس كأعضاياا فئة أف يو، نلايمهة
 األمَت ،(Marchiavelli) مارشيافيل  نألعماؿ مذكرة ُب. كاإلقهاع انقوة
 كنصف يو، كيذا انيونانية، األساطَت من سهتور استخداـ غرامش  ،(انرب)

 قوة. سياس  عمل" مزدكج مهظور" من رمزا باعتاارو رجل، نصف كحش،
 ييمهة عالقة نيست اؽبيمهة .كؾباملة كانعهف كاؽبيمهة كانسلطة كتوافق

 انسياسية انقيادة استخداـ مع انعالقة بشأف اتفاؽ كنكن انقوة، باستخداـ
 كلمة جرامش  يستخدـ. اآلراء مهظمة ي  اؽبيمهة .كاأليديونوجية
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direzione (كانتوجيى انقيادة )مع بانتهاكب egemonia (اؽبيمهة )كمقابل 
dominazione (اؽبيمهة.)ّٔ  
 يو سهتور". سهتور" انقديبة انيونانية اؽبيمهة اؼبدل على نشأت

 انعمل من مزدكج مهظور من رمزا باعتاارو إنساف، كنصف حيواف نصف
 نوحظ كما .كاجملاملة كانعهف كاؽبيمهة انسلطة كانتوافق، كانقوة انسياس ،
 ُب عمليا تطايقاا يتم ،(Encycopedia Britanica)انربيطانية إنطيقافيديا

 أك polism) اؼبدف دكؿ ييمهة هبا يطانب موقف ييمهة إلظاار انيوناف
citystates )ضد كاسربطة أثيها اندكؿ هبا تقـو انيت اؼبثاؿ سايل على فردية 
 . تتماشى انيت األتخرل انالداف

 رصدت ال معُت بلد قيادة يظار اؽبيمهة مفاـو اغباضر، ربط إذا
 متكاملة بإحكاـ أك فضفاضة انصلة ذات األتخرل اندكؿ ضد اؼبديهة كاندكنة
 عهدما اؽبيمهة يهظر أف يبكن اندكنية، انسياسة ُب. نلدكنة" انقادة" ضمن
. انسوفياٌب كاالرباد اؼبتحدة انواليات بُت انااردة اغبرب على اغبرب تأثَت
 .انقوتُت بُت انعامل اؽبيمهة حرب أهنا على اغبرب يذو إىل يشار ما كعادة
 :ي  غرامش  صاغ انذم اؽبيمهة نظرية

 على توزيعاا يتم كانيت اؼبايمهة، ي  انتفكَت كطريقة اغبياة طريقة"
 انذكؽ أملت( أيديونوجية) كانشركات األفراد من اجملتمع ُب انواقع  مفاـو
 صبيع ككذنك كانسياسية، انديهية كاؼباادئ األتخالقية كانعادات كلى،

 ."كاؼبعهوم انفكرم باؼبعٌت سيما ال االجتماعية، انعالقات
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 ُِٗص .َُٔٗ)بانفرنسية(، دار انهشر أكبييى،  انفكر انصورم كعلـو اإلنسافجيل غاستوف غركقب ، .  



ّْ 

 

 أك انسلطة ي  اؽبيمهة أف أكضح غرامش  أف فكرة إىل كاستهادا
 هناية ُب ربوؿ انذم اجملتمع كثقافة كاألعراؼ، اغبياة، قيم على انسيادة
 تاع أعضايى كأغلب انتهظيم حيث األتخرل انطوايف ضد عقيدة إىل اؼبطاؼ
 كاف أنى يشعر مل( انسلطات) أتخرل على ؾبموعة كل على كيايمن. بوع 
 .يكوف أف يهاغ  كما

 على تفسَتو يبكن اؼبايمن اجملتمع على انسيطرة كآنيات كيكذا،
 باستخداـ اندنيا انطاقات على انسيطرة اؼبسيطرة انطاقة: انتايل انهحو

 عن حىت اندنيا انطاقة كع  انتالعب اجملتمع ُب اؼبايمهة انطاقة. أيديونوجية
 .اؼبسيطرة انطاقات سلطة كدعم تخاطر كطيب قصد، غَت

. كاألتخالقية انفكرية انقيادة على ؾبموعة سيادة ي  اؽبيمهة كبانتايل
 اؽبيمهة. انقواعد ُب اؼبعتقدات تشكيل تخالؿ من االجتماعية انسيطرة كيتم
 تلـز مااشرة إصباع آنيات تخالؿ من ربققت انيت االنتصارات من سلسلة ي 

 انيت اؼبختلفة طرؽ كيهاؾ مااشرة، االجتماع  االضطااد أك انعهف آنيات
 من عاـ بشكل وبدد انذم اجملتمع ُب توجد انيت اؼبؤسسات تخالؿ من مثل

 نلحفاظ اغباكمة انطاقة قال من ثقافيا كفكريا كانقيم اؼبعايَت غرس تخالؿ
 .سيطرهتا على

( اندكنة) انسلطات أف ككيف شرحى، سيتم اؽبيمهة نظرية باستخداـ
 األسانيب أك االسًتاتيجيات. ديهية حركة تضييق انكونفوشيوسية أتااع دايما

 ّٕ.اغبكومة قال من انصادرة األنظمة تخالؿ من سيما ال اؼبستخدمة،

                                                 
 ْٕ-ْٓ، ص َُٗٗيكجاكرتا: مكتب انطالب, ، اإلعتقد انسياسة النغرامش راجر سيموف، .  36



ّٓ 

 

 طيقيج. الرومن

 الرومنطقي مفهوم .1

 كما اإلنسانية بانهفس ياتم أديب مذيب انركمانطيق  أك انركمانس 
 أك مؤمهان  صاحااا طايعة كانت أيان  كأتخيلة كمشاعر عواطف من بى تزتخر

 بانساونة اؼبذيب يذا يتصف كنذا. األتخالؽ عن األدب فصل مع ملحدان،
. أليواياا كاالستجابة سجيتاا، على انهفس كإطالؽ كانتفكَت، انتعاَت ُب
 اؼبذيب ندل قبدنبا انلذين كانواقعية انعقل قيود من متحرر مذيب كيو

 ّٖ.أتخالقية كغَت ديهية ال بتيارات زتخرت كقد األديب، انكالسيك 

 ياتم أديب مذيب انركمهطيق  أك انركمانس :  انركمهطق  مفاـو
 طايعة كانت أيان  كأتخيلة كمشاعر عواطف من بى تزتخر كما اإلنسانية بانهفس
 يذا يتصف كنذا. األتخالؽ عن األدب فصل مع ملحدان، أك مؤمهان  صاحااا
 سجيتاا، على انهفس كإطالؽ كانتفكَت، انتعاَت ُب بانساونة اؼبذيب

 انلذين كانواقعية انعقل قيود من متحرر مذيب كيو. أليواياا كاالستجابة
 كغَت ديهية ال بتيارات زتخرت كقد األديب، انكالسيك  اؼبذيب ندل قبدنبا
 .ؿبتشمة

 أكركبا ُب سادت انيت انفكر تيارات صبيع على اؼبذيب يذا كوبتوم
 .عشر انتاسع انقرف كأكايل اؼبيالدم عشر انثامن انقرف أكاتخر ُب
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، اندار انعربية نلطااعة كانههشر فيااايم مظاير انركمهطيقية َب االدب انعرىب اغبديث ك ايم اؼبؤثرات االجهاية فؤاد فارفورم،  . 
 ِٖ،ص ُٖٖٗكانتوزيع, 



ّٔ 

 

بانلغة (  romance ) أصل كلمتاا من: ركمانس كانركمانس 
 زبضع كال كتخيانية عاطفية مغامرات تتضمن ركاية أك قصة كمعهايا اإلقبليزية
 اػبياؿ كتعظم اؼبتأنق انكالسيك  األسلوب تعتمد كال اؼبتجردة انعقلية نلرغاة
: فانَتم بوؿ يقوؿ كؽبذا اؼبرير، انواقع من كاؽبركب نالنطالؽ كتسعى اجملهح

 ّٗ."انركمانس  تعريف حاكؿ إذا انعقل متزف غَت اؼبرء يكوف أف بد ال"

      والمعتقدات للرومنطيقية. األفكار .2

 من كاضحان  نراو ما كيذا انكالسيكية، ضد ثورة انركمانسية كانت
 صبيع عهد كاحدة تكوف ال قد انيت كأسانيااا كماادياا أفكاريا تخالؿ

 َْانركمانسيُت.

 :يل  فيما كاؼباادمء األفكار يذو إصباؿ كيبكن

 كتتضمن ، انركمانسية ماادلء أيم من كتعد: انفردية أك انذاتية - 
 عن فضالن . اجملتمع على انثورة كأحيانان  كاألمل، كانكآبة اغبزف عواطف انذاتية
 .كاألحالـ كانصور اػبياؿ رحاب ُب كانتحليق كانواقعية انعقل قيود من انتحرر

 هتتم ال نذنك األديب، انتعاَت ُب كانعفوية انتلقايية على انًتكيز - 
 . اعبزنة انقوية انلغوية كاألنفاظ اؼبتأنق، باألسلوب انركمانس 

 .كانالؿبدكد باؼبطلق كتتعلق انثورة إىل بشدة تهزع -
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 132. ص 1994القاهرة ، دار الشعر الرمزٌة و الرومنسٌة فً شعر العربً، . فاٌز علً،  
40

كانههشر ، اندار انعربية نلطااعة ايم مظاير انركمهطيقية َب االدب انعرىب اغبديث ك ايم اؼبؤثرات االجهاية فياافؤاد فارفورم، .  
 ِْ، ص ُٖٖٗكانتوزيع, 



ّٕ 

 

 من قبد نذنك ،انركمانس  ندل مقدس أمر انفردية اغبرية - 
 اإلغباد شديد مهام كقبد شاتوبرياف: مثل انتدين شديد يو من انركمانسيُت

 انيت كانشرايع كاؼبعتقدات األدياف على يتعاىل معظمام كنكن. شيل  مثل
 .قيودان  ؽبم بانهساة تيعد

 انصفاء فياا حيث إنياا بانرجوع كاندعوة بانطايعة، االيتماـ - 
 .ركسو دعا كإنياا انسليمة، كانفطرة

 يكوف أف انضركرم من فليس األتخالؽ، عن األدب فصل - 
 .اػبيليقية نلقوانُت تخاضعان  انرايع األدب يكوف أف كال. اػبيلق فذٌ  انفذ، األديب

 صميم من اغبياة أسرار إظاار على انقايماف كاالبتكار اإلبداع - 
 األديب عمل أف من أرسطو إنيى ذيب ؼبا تخالفان  كذنك األديب، عمل
 .كتصويريا اغبياة ؿباكاة

 تؤدم انيت اؼبثَتة األتخيلة يطلق انذم يو ألنى باؼبسرح االيتماـ - 
 .كييجاهنا انعاطفة جيىشاف إىل

 انذم احملل  بانلوف كااليتماـ كانقومية، انشعاية باآلداب االيتماـ - 
 ُْ.كاؼبسرحية انقصصية األعماؿ ُب كتخاصة بطابعى، األديب يطاع
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، اندار انعربية نلطااعة كانههشر ايم مظاير انركمهطيقية َب االدب انعرىب اغبديث ك ايم اؼبؤثرات االجهاية فياافؤاد فارفورم، .  
 ُِٖص، ص ُٖٖٗكانتوزيع, 



ٗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ّٖ   

 

 الفصل الثالث
 عرض البيانات و تحليلها

 
 .في األدب العرب الحديث الرومنطيقي المذىب . أ

 .األدب العربي الحديث في مصر تطوير .1

على انرغم من أف  اعبديدةدرهبيا ربت تأثَت أكركبا تطور انشعر ُب يذو انفًتة ت
 انكالسيكيةانتعديل ًب انطعن من انتقليديُت انذين يرغاوف ُب اغبفاظ على انتقانيد 

كانشعر  اغباؿ من األنواع األدبية األتخرلكما يو  كي  كجود اإليقاع ُب انشعر انعريب.
ة عن كانثقافية. ُب صورة عام انتعاَتات انسياسية كاالجتماعية ُب يذو انفًتة بدأ مع
نغة ل كانلغة انيت يستخدموهنا أشكاؿ إما من حيث انشك َُِٗانشعر انعريب حىت 

هاؾ ال تزاؿ تستخدـ موضوع انقدَل كنكن ي انكالسيكية( ُب حُت أف موضوعانقديبة )
تكيفت مع األجواء اعبديدة كيهاؾ أيضا موضوعات جديدة مثل موضوع انوطهية 

 ِْانقومية اإلسالموية.انعركبة  طهية ُب بعض األحياف عنأعرب موضوع انو 
على  إىل ثالثة تياراتتطوير انشعر انعريب يبكن تقسيماا  ُب انعصر اغبديث

 كي : انوقت ال يبكن أف ربدد بشكل كاضحانرغم من أف 
افظ على قواعد انشعر انعريب قوية على سايل تيار ال يزاؿ وب انتدفق آحملافظوف .ُ

 انقافية كاؼبالغ انذم يقوؿ كثَت جداأف تستخدـ انوزاف )مبط( ك هبب  اؼبثاؿ
ال  مواضيعى ص عن نفسى ُب انكتابة(األسلب انقوم )مبط أك طريقة يعرب انشخ
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 ِْ، ص ُّٗٗ, بَتكت: اؼبصر اغبديث َب انتاريخ األدبحسيت انواد,   



 ّٗ   

 

رثاء، غزاؿ )اغبب(، فخر  تزاؿ تتاع موضوعات من اؼباض  مثل نشيد )اغبمد(
)فخر أك ؾبموعة(، كاالنتقاؿ من موضوع إىل آتخر ُب انقصيدة )قصيدة(. 

ذين يهتموف إىل فئة من يذا انتدفق انذم يو ؿبمود انكتاب أك انشعراء ان
 ، حافظ إبراييم، ك آؼبعركؼ انرصاُب.وق سام  انااركدم، أضبد ش

انسياسية  يو اؼبذيب انهاشئة بساب انتغَتات ُب األكضاع اؼبذيب آجملددكف .ِ
 ألشياء انيت كانت رايحتى تقليدياكرغاتام ُب اؽبركب من ا كاالجتماعية كانتفكَت

م األمر انذ تدفق ركمانس  من انكتاب انغربية دراستام انهفس اغبديث كتأثَت
كتخصوصا انشعر كوسيلة نلتعاَت عن مشاعريم كاقع اغبياة ُب  هبعل من األدب

وؿ اىل يذا انتدفق يو تخليل مطراف عااس اجملتمع. من بُت انكتاب انذين كص
أبو  يوسف بشَت در اؼبازٍل، كانتيجاٍلإبراييم عاد انقا انعقاد شكرم انرضبن

ُب يذا انتدفق ي  ذبدديا ُب يذا انقاسم انرماد شاي ، كطاير زمكسرم. 
تخاصة ُب انقضية اؼبتعلقة اجملتمع كاغبياة ككذنك اغباالت انيت ربدث  اؼبوضوع

ُب اجملتمع. انتجديد ُب انوصف كاجملاز ؽبا تأثَت تدفق األدب انعريب انرمزم، 
انرموز كوسيلة نلتعاَت عن مشاعريم حيث انكتاب أك انشعراء يستخدموف 

 كأفكاريم.
اغبرب أم مذيب انذم يتاع يذا انهوع األديب ُب أكركبا بعد  غانُتاؼبذيب اؼب .ّ

نسياسية تدفق يعتمد إىل حد كاَت على انظركؼ ا انعاؼبية األكىل كبساب ذنك
انعريب تمع األكركيب. ُب انعامل كاألفكار اؼبوجودة ُب اجمل كاالجتماعية كاالقتصادية

ك. يذا انتأثَت نيس فقط ُب اؼباض ، كنكن ال يزاؿ أيضا من فًتة نفًتة بعد ذن
تخصايص يذا انتدفق غَت انصوتية كنكهاا تستخدـ بطرؽ باطء انيت يسيطر 

كنكن األفكار كأكصاؼ غَت كاضحة ُب بعض األحياف. بُت  علياا انوصف



 َْ   

 

ب بدر شاكر، ؿبمد  ، انسياانكتاب اؼبدرجة ُب يذا انتدفق يو إبراييم ناج
 يش، كعاد انوياب اناياٌب.انفيتورم، ؿبمود درك  مصاح

فإف انتأثَت انغريب ُب األدب انعريب اغبديث ال يبكن أف  كباإلضافة إىل ذنك
يكوف بعيدا. ككاف نوع ـبتلف مثل انركمانسية، انواقعية، انسريانية، رمزية، كلمات 

ؼبؤثرة جدا ُب األدب انعريب اغبديث ُب ربليل كاغبضور كانسلوؾ، كانهزعة اإلقليمية ا
كنكن أيضا ُب شكل  انتأثَت نيس فقط ُب موضوع كؿبتولمستويات ـبتلفة. يذا 

يعترب تأثَت كاضح جدا. قصايديم ال قافية أك  ُب انشعر انعريب اغبديث  كأسلوب.
انشعر اغبر انذم يستخدـ على نطاؽ كاسع ُب انقصايد انعربية، ال يبكن إنكارو يو 

أثَت انغرب. انركمانسية، كاف انشعر ال قافية كانشعر اغبر مؤثر كضعت ُب األدب ت
 انعريب على نطاؽ كاسع. 

 قاع ال تزاؿ مستمرة نتكوف مكتوبةُب انعصر اغبديث، كقصيدة )قصيدة( أف اإلي
انشعر اغبر انذم أصاح أكثر شعاية مع فًتات متفاكتة كنكن أقل من اؼبرات انسابقة. 

 يوجد سول اثهُت أك حىت ال ف أقصر ال تتاع مبط معُت. كلمات يزدادك انقواُب انيت
   ّْ.ثالثة مقاطع

انشعر انعريب اغبديث يبكن تقسيماا إىل ثالثة أجزاء،  أما من حيث اؼبواضيع
 كي :
 كتشمل يذو اؼبواضيع:  ات انقديبة ال تزاؿ ُب االستخداـاؼبوضوع .ُ

                                                 
 ْٕ، صُّٗٗ, بَتكت: َب انتاريخ األدب اؼبصر اغبديث. حسيت انواد,  ّْ



 ُْ   

 

 يو فقط موضوع إضافيا على  كصف، إذا كاف اؼبرات انسابقة، كيذا اؼبوضوع
ُب انعصر اغبديث، كيادك  ثل انشعر انرثاء أك نشيد )اغبمد(مواضيع أتخرل، م

 أف يذا اؼبوضوع نيكوف أكثر استقالنية. 
 ) مثل يذا تستخدـ اإلشارة إىل ُب اؼبرات انسابقة موضوع  ،فخر )انتااي

ع ُب ال تزاؿ تستخدـ موضو  ف قايلة ُب انعصر اغبديثؾبد أك موق عظمة
 يت هتدؼ إىل استحضار ركح انهضاؿ كي  ُب طرح عظمة األمة ان نطاؽ أكسع

 األمة ضد االحتالؿ األجهيب. 
  ترنيمة )اؼبديح(؛ ُب انعصر اغبديث مثل يذا اؼبوضوع ال يزاؿ حصلت على

قاتلُت من أجل اغبرية مكاف كاسع. يتم تهاكؿ يذا اؼبوضوع أيضا إىل اؼب
مثل يذا انشعر ُب انعصر  اغبفاظ على موضوعات انديهية. ال يزاؿ كاعبهسية
كاستخداماا، كانذم وبتوم على مدح انرسوؿ انكرَل ُب أشكاؿ  اغبديث
 متهوعة.

 كتشمل يذو اؼبواضيع: اؼبواضيع انيت تغَت قليال .ِ
 )اؼبوضوع انوحيد ُب ُب اؼبرات انسابقة كيستخدـ يذا  ،نقاإد )االنتقادات

رؼ انشخص ، كنكن يما يتعلق دبسأنة انشعلى سايل اؼبثاؿ ف انقطاع اػباص
ُب انعصر اغبديث أف تتغَت موضوع مثل يذا اجملاؿ كأكثر اؼبكرسة ؼبشاكل 

 حىت ُب أمور اندكنة. انهاس
 فضال عن موضوع انهقد، موضوع اناطونة انيت كانت تستخدـ  ،اناطونة

يستخدـ على نطاؽ كاسع  هفس أك قايلة. ُب يذا انوقتنوصف عظمة ان
 سبجيد أم أمة أك شعب.موضوع 

 ستخدـ نتقدَل انعزاء انرثاء، يذا اؼبوضوع يتغَت أيضا، إذا كاف انعويل األكىل ت
لُت يتم استخداـ يذا اؼبوضوع نرثاء اؼبقات ُب كفاة شخص ُب انعصر اغبديث



 ِْ   

 

حىت رثاء انهاس أك انالداف انيت  اؼبتوَب قادةانذين قتلوا ُب ساحة اؼبعركة 
 تعرضت نلدمار.

 ( ؛ اؼبواضيع ي  مواضيع عاؼبية موجودة ُب كل فًتة. إال إذا غزاؿ)اغبب
كيوضح يذا اؼبوضوع أكثر انقدَل مشكلة اعبماؿ اعبسدم نلمرأة، أما ُب 

كأكثر  ثل اجملتمع بساب انتقدـ ُب انعمركفقا نشعور متزايد اؼب انعصر اغبديث
 ْْتركيزا على األغاٍل موضوع اغبب انذم يصف مشاعر تغل  انركح.

 اؼبوضوعات انيت ظارت ُب تطوير انشعر انعريب اغبديث، من بُت أمور أتخرل: .ّ
 كموضوع اغبرية  على حوايل اغبب كاغبب من اناالد موضوع وبتوم ،انوطٍت

أثار حب  ؼ يذا اؼبوضوع إىل حرؽ ركح انشعبكاالستقالؿ كانوحدة. كياد
 انوطن كانتضحية بكل ش ء من أجل اناالد.

 من يذا انهوع كفقا نظركؼ اجملتمع ُب ذنك انوقت  يظار موضوع ،اجملتمعية
كانيتامى كاألطفاؿ  انذين يربوا فقط من براثن انغزاة، كمشاكل انفقر كاألمية

كاؼبرأة، كي  قضية ال يبكن ذبايلاا. يذو اؼبشكلة ي  أيضا ُب  اؼبتخلى عهام
 انشعراء انضوء ُب انعصر اغبديث.

 توبة هبا انشعراء انذين تأثراؼبعرفة يذا اؼبوضوع عادة ما تكوف مك ،انهفسية
انذين عاشوا يايموف على  بشكل كاَت عن طريق ثقافة انغربية كانشعراء

. ؿبتويات يذا اؼبوضوع يو انشعر من يشتك  كانشكاكل حوؿ كجويام
اغبياة كاؼبعاناة كاألمل كاألمل كاؼبثل انعليا. اندراما انشعر. يذا انهموذج يو 

كهوع جديد ُب األدب انعريب. يتم إنشاء يذا موضوع جديد يعترب أيضا  
 انهموذج مسرحية شعرية.
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 ّْ   

 

 يذا انهموذج يو موضوع جديد يعترب أيضا كهوع جديد ُب انشعر اؼبسرح .
 ْٓاألدب انعريب. يتم إنشاء يذا انهموذج مسرحية شعرية.

ين ال يزانوف يستخدموف يهاؾ انشعراء انذ من حيث انشكل كُب انوقت نفسى
اؾ شعراء انذين يستخدموف يذا انهوع من انشعر األندنس ، كي  يه قواعد ككل

دكف أف تكوف مرتاطة بانقواعد. انشعراء  اؼبوشحات كبعضاا باستخداـ شكل حر
اؼبصريُت شعاية ُب يذا انوقت يو عااس انعقاد، إبراييم اؼبازٍل، كعاد انرضبن شكرم، 

ة ديواف". كُب كقت "اجملموع ربت اسم َُّٗ-َُِٗانذم كاف معركفا ُب انسهة 
(، كاؼبعركفة باسم األرقاـ تدفق ُٓٓٗ-ُِٖٗأضبد زك  أبو شادم ) الحق

  ْٔانركمانسية.

 في األدب العرب الحديث الرومنطيقي المذىبدخول   .2

اكؿ انتعريف بانركمهطيقية.  ال بٌد من أف يكوف اؼبرء فقد اتزانى انعقل  ك  وبي
اغبركة انفهية انيت مل تهحصر يومان ُب إطاريا  يكذا يصف انشاعر انفرنس  بوؿ فانَتم 

سيطر على قرف كامل من انزمن انتاسع عشر
ي
 .كمذيب أديب، نتيصاح ي  اؼبزاج اؼب

كبدالن من أف ييعٌرؼ اغبركة انركمهطيقية انفهية، اتختار انكاتب كأستاذ األدب 
ؼبذيب ُب جامعة باريس انغربية كمدير ؾبٌلة ركمهطيقية آالف فيياف أف يستحضر ا

انركمهطيق  بأظباء رٌكادو كأدبايى كفهونى كتوارىبى كجغرافيتى عرب تقدَل قاموس شامل يو 
األٌكؿ من نوعى، شارؾ ُب ربضَتو عدد كاَت من انااحثُت كانكٌتاب كاؼبتخصصُت ُب 

 .ـبتلف اجملاالت كمن أكثر من دكنة ُب انعامل
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 ْْ   

 

لوب اؼبعاجم انتقليدية ُب يتٌاع قاموس انركمهطيقية انصادر عن دار انفرنسية أس
تسلسلاا األجبدم، كيفرد مساحة غَت صغَتة نلتعريف بكاتب أك حدث أك مكاف أك 
نوحة ارتاطت ُب شكل مااشر أك غَت مااشر باغبركة انركمهطيقية ُب أكركبا كتخارجاا. 
كتيعترب إحاطتى دبختلف اؼبفاييم كاؼبصطلحات كاألفكار انيت أثارهتا انركمهطيقية 

سب ككٌرستا ا مثل اناارئ، انطايعة، اغبٌب، اؼبرأة، انطفل، اعبهوف ي  انهقطة انيت ربي
 .ؽبذا انعمل
انركمهطيق  ضخما ُب حجمى  كانغٍت ُب معلوماتى يعرض ـبتلف جوانب   

لفكر اغبركة انركمهطيقية كأدؽ حيثياهتا، فيورد مثال كلمة عصفور كييفسريا كفقا ن
انعصفور طارد انركمهطيقية. نسر، نورس، بلال، قهربة  انركمهطيق  على انشكل اآلٌب

انااجة انعابرة. يبٌثل أيضا  غبهُت إىل اؼبطلق اغبب اؼبستحيلانطاير ييغٌٍت أيهما كاف ا
أٌف كل قصيدة ي  انطالقا من فكرة  تب، انذم ىبانى انركمهطيق  مغهياصورة انكا

نعصفور كانشاعر يتقاسم ا أغهية. كإذا كاف موسيقى، ككل نغة ي  ُب شكلاا األصل 
ياقى انعصفور يو انشاعر اؼبكتمل نكونى يبرر ُب أناشيدو صوت  حب انهغمة كانلحن

انذم يتميز بعفويتى اؼبطلقة كانيت ال يبيكن  عة نفساا. يذا انصوت غَت اؼبصقوؿانطاي
انشاعر إال أف يادك مصطهعا أمامى. فانطاير بق  ُب اؼبذيب انركمهطيق  اؼبثاؿ انذم 

توؽ إنيى كٌل شاعر. كوبوم انقاموس مقدمة ـبتصرة تشدد على مشونية يذا انعمل ي
ن اناحث  انذم يقتف  نلمرة األكىل مذياا أدبيا كامال. ٍب ييتاعى دبلحق موسع بعهواف م

يستعرض فيى تاريخ نشوء يذو اغبركة كأسااب  أجل حكاية شاملة عن انركمهطيق 
 ْٕ.ا كأيم موضوعاهتاتسميتاا كظركؼ توسعاا كأبرز ؿبطاهت
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 ْٓ   

 

 مالمح حركة فكرية جديدة بانتشكل ُب أكاتخر انقرف انثامن عشر بدأت
ًقواماا غلاة اؼبشاعر على اؼبهطق كاػبياؿ على انواقع. كمع بداية انقرف انتاسع عشر 
ربونت اغبركة إىل مدرسة نسفت بأفكاريا كل اؼبدارس األدبية انسابقة، كظبحت 

يكية كباالنقالب على األعراؼ االجتماعية انقديبة بانتحرر من األفكار انكالس
كاألنا ي  ؿبوريا. فأرتخت  اة كاؽبلع أساس انتجربة اعبمانيةنيصاح اػبوؼ كانري

كزبرٌج  كانرسمانركمهطيق  بظالؽبا على انفهوف كافة من األدب كانفكر إىل اؼبوسيقى 
درنن، يوغو، ُب مدرستاا عظماء من كٌل انالداف كُب ـبتلف اجملاالت مثل يون

 .بايركف، بيتاوفن، نوفانيس، يوفماف، تورنر، دكالكركا، بوشكُت، غاريااندم
يلفت استخداـ مصطلح انعوؼبة انركمهطيقية نإلشارة إىل  كُب يذا اؼبلحق

اغبدكد انيت ذباكزهتا يذو اغبركة من أكركبا إىل آسيا كأمَتكا كإفريقيا كانشرؽ. أٌما 
كنكن سرعاف ما انتقلت إىل  طيق  فكانت أؼبانياا تخرجت انركمهاألرض انيت مها

 .فرنسا نتتالور كتهتقل مهاا إىل إيطانيا كبقية دكؿ أكركبا
يوضح اؼبلحق كيف أٌف مفاـو  مامة إىل عالقة اغبب بانركمهطيق كُب إشارة 

حىت سادت فكرة  ة انهاس بق  ؿبصورا دبصطلح اغببٌ انركمهطيق  بانهساة إىل عام
غدت أشاى بػكليشيى. كاار انعاشقُت يم ركمهطيقيوف. نكٌن انكاتب ال ياٌدد معٌت 
انشعار انذم ساد ألزماف طويلة، بل يؤٌكد أف اغبٌب كاف دافعا أساسيا ُب كتابات 
معظم األدباء انركمهطيقيُت كظٌل يو اؼبوضوع األكثر مالمسة نطايعتام. كيذا ما 

كمداـ شارؿ، يوغو كابهتى نيوبوندين، نوفانيس كصوُب فوف   تؤكدو قصص المارتُت
 .كوين، بلزاؾ كإيفا يانسكا، يوندرنن كسوزيت غونتار، أكغست كونت ككلوتيلد



 ْٔ   

 

يكتب فيياف  عهواف فرع  انركمهطيق  انعاؼبية بُت انسياسة كانثقافة كربت
بانتغَتات انوطهية ي  عادة الماانية  يقية ترتكز على قاعدة قيم مشًتكةانعوؼبة انركمهط
 .على انصعيدين انسياس  كانثقاُب شًتكةكاندكنية اؼب

تول انزمٍت كاعبغراُب كبانرغم من عظمة اغبركة انركمهطيقية كضخامتاا على اؼبس
إاٌل أٌف انقاموس انذم انكٌب على إعدادو كإدارتى انفرنس  آالف فيياف،  كاالجتماع 

ثر من دكنة، قبح ُب تغطية كل اجملاالت بانتعاكف مع عدد كاَت من انااحثُت من أك
 .انيت انضوت ربت نواء يذا اؼبذيب انفكرم

قبػد ُب انكػتاب ثالث ؾبموعات موضوعاتية ي  انتاريخ انسياس  
كاالجتماع ، اؼبوسيقى، انفهوف اعبميلة. كشبٌة عشرة قطاعات جغرافية كاَتة ي  

انسالُب، أكركبا انشمانية، أمَتكا فرنسا، أؼبانيا، بريطانيا، إيطانيا، ركسيا، انعامل 
انشمانية، أمَتكا انالتيهية، إساانيا، انربتغاؿ، انشرؽ، اإلمرباطوريات االستعمارية. 
كيهضم إىل يذو انقطاعات طبس مساحات ثقافية ركمانيا، انيوناف، بلجيكا، يونهدا، 

وس على سويسرا. كمن بُت األدباء انركمهطيقيُت غَت األكركبيُت انذين أتى انقام
ذكريم كتخصص ؽبم يوامش نلتعريف هبم كبأعماؽبم نذكر جوزؼ نونوار كاتب  
كهدم من أصل فرنس ، إدغار أنن بو أديب أمَتك ، رافاييل بوماو كاتب 

 .كديالوماس  كونوميب، تخوسيى ماريا إيريديا كاتب كويب كغَتيم انكثَت
ام جرباف تخليل انيت ذبٌلت ُب أعماؿ أدباء كثر مه أٌما انركمهطيق  انعريب

جرباف تخصوصان ُب كتاب األجهحة اؼبتكسرة كقصيدة أعطٍت انهام كغن، كُب قصايد 
انياس أبو شاكة كإيلٌيا أبو ماض  كأيب انقاسم انشايب كأضبد زك  أبو شادم كعل  
ؿبمود طى كغَتيم فا  غاياة سباما عن يذا انقاموس. إاٌل أنى ًٌب ذكر انشرؽ كاإلسالـ 

ماؿ انركمهطيقيُت األكركبيُت انذين قصدكا انشرؽ كفيتهوا باغبضارة كمصر من تخالؿ أع



 ْٕ   

 

اإلسالمية كتأثركا هبا حىت أثركا أعماؽبم اإلبداعية هبا مثل المارتُت كدكال كركا كيوغو 
 ْٖ.كنَتفاؿ كغَتيم

 .العناصر التي ساىمت في تهيئة الرومنطيقية العربية .3
 سبيزت كانيت انركمهطيقية ظاور ساقت انيت اؼبرحلة إىل دراستى ُب انااحث يعود

 األمر األدب، ُب انالتيٍت ػ انيوناٍل انتأثَت بزكاؿ كانتاشَت انطايعة أحضاف إىل بانعودة
 نشرح بعديا يهتقل. انغربية اآلداب ُب األكىل االرياصات تلك نتقص  يدفعى انذم

 أماـ اؼبسانك فتحت انيت انفرنسية انثورة بعد أكربا ُب نلركمهطيقية انعامة اػبصايص
 كانعودة األـ بانطايعة االحتفاء ُب اػبصايص يذو كهبمل. بانتغيَت كاألمل اغبرية مفاييم
 انذاتية انهزعة أك كبانشخصانية كاألسرار كاػبياؿ باألحالـ انغٍت انعامل بوصفاا إنياا
 .أيضا

 أفرزتى ما على ردا جاءت قد جبماؽبا كانتغٍت انطايعة إىل انعودة يذو كانت كإذا
 كاضح ميل مع ترافق ذنك فإف نلطايعة، كتدمَت كضجيج صخب من انصهاعة مدف
 كاألنواف بانتهوع انتغٍت انشعر يذا هبا ظار انيت اؼبالمح كمن. انطايعة مع كانتوحد نلعزنة

 دفعام ما اعبديد، عن كاناحث باؼبرأة كانتعلق اغبب مشاعر ييمهة جانب إىل كاعبماؿ
 انكتاب من انثاٍل انقسم ُب. ذنك عن حبثا كانسحرم انغامض انشرؽ كبو نلتوجى
 نتوقف أف يبكن ”انعربية انركمهطيقية هتيئة ُب سانبت انيت انعهاصر“ عهواف ضبل كانذم
 انعهاصر تلك عن انكشف كي  علياا انربيهة انااحث وباكؿ انيت اؼبركزية انفكرة عهد
 كبُت بيهاا اجملاؿ يذا ُب انًتابط عالقة على مؤكدا انعربية انركمهطيقية نظاور ييأت انيت

 .اجملتمع ُب كانسياسية االجتماعية كانقضايا األدب
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 ْٖ   

 

 على انطاغية ي  كانت انفردية انهزعة أف هبد انكالسيك  انشعر مرحلة ُب
 شعر ييمهة من انرغم على ظار ملتـز شعر براعم يهاؾ كأف. بقايلتى ارتااطى من انرغم
 اغبب كشعر كاغبهُت انطايعة شعر ؿباكر أف حُت ُب انشعرم، اؼبشاد على اؼبدايح
 يقدـ أف كبعد. آنذاؾ انكالسيك  انعريب انشعر ُب ركمهطيقية عهاصر تشكل كانت
. جديدة شعرية حركة شكل انذم األندنس  انشعر إىل يهتقل انعااس  انشعر من مباذج
 اإلطار ُب اناحث من يهتقل ٍب ظاوريا، ُب ياما دكرا اػبالبة األندنس طايعة نعات
 اغبكم أثهاء انشعرية اغبركة ُب دكرو نعب انذم انسياس  انعهصر ُب اناحث إىل انعاـ

 انسابق انعهصر مع ترافق انذم االجتماع  انعهصر ككذنك انعربية نلمهطقة انعثماٍل
 حركة ككانت اؼبرحلة تلك ُب مبا انذم انوطٍت انعهصر ككذنك معى، متداتخال ككاف

 اعبديدة انكالسيكية ُب سبثلت انيت انتجديد حركة أماـ اجملاؿ فتح ما نى تتوهبا انهاضة
 اؼباجركصباعة شعراء كبعديم مصر ُب انديواف كصباعة مطراف كتخليل إبراييم حافظ
 .أبونو

 انفًتة تلك ُب ناهاف ُب انشعرية اغبركة تاريخ على انصدد يذا ُب انااحث كيركز
 كاف ما تخالؼ على كاؼباجر مصر كُب يهاؾ انصعيد يذا على نعاتى انذم نلدكر نظرا
 انشايب انقاسم أبو انشاعر انذم انعريب كاؼبغرب كفلسطُت كانعراؽ سوريا ُب سايدا
. كاَتة جبدارة عهاا كعربت انركمهطيقية انهزعة قيم كل سبثلت انيت انوحيدة انهافرة انتجربة

 ُب ذبلى كما اؼبعاصر انعريب انشعر ُب انركمهطيقية احملور غريب يتتاع انرابع انقسم ُب
 فيى األمل كنزعة اغبهُت ؿبور كبركز بى كانتغٍت اغبب قيمة كإعالئ بانطايعة اإلحساس

 . عليى انليل ؿبور ييمهة إىل إضافة
 كإبراييم شاكة ابو كإنياس كانشايب جرباف تخليل جرباف األديب من نكل كيفرد

 ىبتماا أشعاريم ُب انركمهطيقية انهزعة ذبليات فياا يتتاع تخاصة فصوال مصر من ناج 



 ْٗ   

 

 يدنل ما بعديا كما انقدَل انعريب انشعر ُب ركمهطيقية نعهاصر توفر من عهى كشف دبا
 عرفت كإمبا ثابتة أطر ضمن ؿبددة حقاة تشاد مل انعريب انركمهطيق  أف على يرل كما
 ْٗ.انشعر من انركمهطيق  انهوع يذا تشكيل ُب ساعدت عوامل

 مذىب الرومنطيقي في األدب العرب.  خصائص .4
تدفق انركمانسية يثَت اذبايُت متعاكسُت ُب كقت كاحد. كيم: اندكتور أضبد 
مزك  ُب كتابى مقدمة ُب نظرية األدب انعريب موضحا اف تدفق اناداية، إال أهنا كانت 

انة تتأثر أيضا من تعلق فقط نقافية، كما فعل أبو األطية انعصر انعااس . ُب يذو اغب
، شاعر انركمانسية انربيطاٍل انشاَت. ُب انوقت انذم كانت تعرؼ قال كنياـ سكسفَت

باسم انقصايد فضفاضة )قصيدة آؼبرسال(. كانثاٍل يو تكرَل أهنا مل تتلق انرضل، إما 
انوزاف )اؼبوسيقية( كقافية )قصيدة(، نيست ملزمة كفقا نقواعد انكالسيكية أك غهايية 

انهثر. كاحد مهام من األراض  انعربية كقادة من يذا انهوع يو جرباف تخليل  أسلوب
جرباف كتدفق يثَت انركمانسية كبصمة على اؼبشاعر كانعواطف انيت ناعمة طايعية كصبيلة 

جرباف مع قصيدة غهايية  انيت تأٌب من ناهاف كانعالقة بُت انثقافة فرانسيس. كبدأ تخليل
 كسبت دراستاا. كتخصايص يذا انهوع ي : ق َُُِٗب عاـ بعهواف  مرة 

 اؼبالحظة إىل انشعور كانتعاَت عن اعبوير. .ُ
 اعتمادا على اػبياؿ كاعبملة اناالغية / اناالغة. .ِ
 انعاطفة انطايعية كذبسيد. .ّ
 استخداـ نغة حساسة اؼبوسيقى / ؼبست كيادية. .ْ
 كيهاؾ أيضا أنى ُب حُت اغبفاظ على كحدة من انقصايد كانقواُب. .ٓ
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، اندار انعربية نلطااعة كانههشر كانتوزيع, اؼبؤثرات االجهاية فيااايم مظاير انركمهطيقية َب االدب انعرىب اغبديث ك ايم .  فؤاد فارفورم،  
 ٕٗ-ٓٗص  .ُٖٖٗ



 َٓ   

 

مدرسة ديهية ديواف من قال ثالثة من قادة حركة اإلصالح؛ يم تأسست  .ٔ
 عااس ؿبمد األقاد، إبراييم عاد انقادر اؼبللزاٍل، كعاد انرضبن شكرم.

 تخليل جرباف: انشعر من   ي طيقيةمبوذج تدفق انقصيدة انركمه .ٕ
 شكول

 شاؾ إىل اناحرل اضطرب تخواطر  #  فيجياٌت  برياحى اؽبوجاء.
 َٓنيت يل     #  قلاا كاذم انصخرة انصماء.ثاك على صخر أصم ك 

كأما بانهساة نلتدفق انركمانسية مشتق من تدفق اؼبااجرين. كانشاعر من يذا انهوع 
يشَت إىل األدب )اؽبجرة( انعربية، ألهنا يجرة أك اؽبجرة من سوريا إىل أمريكا انشمانية 

أف يتعلموا اجملالت كانصحف كأمريكا اعبهوبية. كانساب ُب ذنك أف يااجركا، ألهنم يريدكف 
. انعوامل انيت تؤثر على قصايد مااجرة ُٗستعمارم. بدأت اؽبجرة ُب انقرف انًتاث اال

 ي :
تتأثر شخصياهتم من تخالؿ انثقافة انغربية كانهاس من حوؽبم انذين يشاركوف  .ُ

 هتاجر.
 اغبهُت إىل انوطن كاغبس انقوم . .ِ
 انتواصل مع انثقافات األجهاية. .ّ

 ر اؼبااجرين  ي :تخصايص انشع
من حيث اؼبضموف: أهنا تستخدـ نظرية انوجود كاجملتمع اإلنساٍل من اغبب  . أ

كاغبهاف، كانعطف، كاندعوة يكوف على بيهة من اؼباادئ كاؼبساكاة كانرضبة 
كانتسامح. إىل جانب حوايل طايعية )كيشمل تصوير انتمٍت كانتكيف( كاغبهُت 

 نلوطن. كانرموز كأتخَتا.
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 ٕٖ، ص َُُِاؼبانك  انصحافة  UIN، ماالنج:  مقدمة ُب نظرية األدب انعريب. أضبد مزك ،  



 ُٓ   

 

من حيث انشكل: ربديثا ُب كزاف كقافية، كاضحة كبسيطة ُب اؽبيكل، كييمهة   . ب
 انشعر 

انغهاي  تشكل انقصة ُب اآلية، أصانة اؼبعاجم انقليل اتااع كإيالء االيتماـ 
 اإليقاعات 

 انلفظ.
 أمثلة من اؼبااجرين انشعر يو شعر ايليا أبو ماض : . ت

 ُٓس مل تدر ما معهاا.إف نفسا مل يشرؽ اغبب فياا      #     ي  نف

 في األدب العرب الحديث. الرومنطيقي المذىبىيمنة  . ب

 .في األدب العرب الحديث الرومنطيقي ىيمنة المذىب داللة .1

، كال ُب اآلداب انعاؼبية، ذنك  نركمهطيق امل يعد  ُب األدب انعريب انيـو
انهفوذ انكاَت انذم كاف ؽبا ُب انقرف انعشرين ، فقد ضعف يذا انهفوذ كإف مل 
ىبتف سباما. كنكن اغبركة انركمهطيقية مثلت ظايرة من أصبل انظواير ُب أدبها كُب 

تخليل جرباف كعل   اآلداب انعاؼبية ككاف من رموزيا انعربية تخليل مطراف كجرباف
ؿبمود طى كإبراييم ناج  كإيليا أبو ماض  كأبو انقاسم انشايب كإنياس أبو شاكة 

 كنقوال فياض كسوايم.
كمذيب أديب زبتلف عن انكالسيكية كنعل أبرز ما يبيزيا   انركمهطيق 

 يو اعتااريا اإلنساف مهاعا نلقيم كجعلاا انفرد جديرا بعهاية األدب.
، كيو أكاديب  فلسطيٍت مرموؽ يعرض نسَتة واندكتور عيسى بالط

انركمهطيقية ُب انشعر انعريب اغبديث، راصدا ؿبطاهتا األساسية عهد شعراء كاار 

                                                 
51

 95 ص( 2011 الصحافة المالكً UIN: ماالنج) العربً ، األدب نظرٌة فً مقدمة مزكً، أحمد.  



 ِٓ   

 

شكلوا رموزا كمعامل ؽبا ُب طليعتام تخليل مطراف كجرباف تخليل جرباف كإبراييم 
ناج  كعل  ؿبمود طى دكف أف نهسى انرابطة انقلمية ُب نيويورؾ ُب انهصف 

ؿ من انقرف انعشرين انيت قدمت شعراء ركمهطيقيُت كاار مهام باإلضافة إىل األك 
 جرباف، إيليا أبو ماض  كميخاييل نيعيمة كنسيب عريضة.
ى "فن انشعر" أف مؤسس انهاقد انكاَت إحساف عااس ذكر مرة ُب كتاب

يو جرباف تخليل جرباف كألنبية نصى نوردو كامال: "النستطيع  انركمهطيق  انعريب
قبد مدرسة ركمهطيقية كاضحة اؼبعامل إال ُب انعصر اغبديث كمؤسساا جرباف   أف

كاف ركمهطيقيا إىل أطراؼ أصابعى كصورة تكاد ال تفًتؽ ُب ش ء عن شعراء 
انركمهطيقية بفرنسا كإقبلًتا. كقد ؾبدت يذو اؼبدرسة انعودة إىل انطايعة كأنػٌات 

مل كبانهفور من حياة اؼبديهة كبانثورة انهغمة كامتألت باغبهُت انطاغ ، كبانكآبة كاأل
على انتقانيد كانشرايع كقدست شريعة اغبب كازبذت انقلب إماما ماديا، كغمرهتا 
انرموز انصوفية كثارت على انشكل كايتمت باؼبضموف كحطمت انقانب انلغوم 
انصلب كعبأت إىل انتحليل كتعلقت ُب ما كتاى جرباف خبياؿ ال يقر على يذو 

نيستجمع فيطَت إىل آفاؽ أعلى كقد كثر تالمذو يذو اؼبدرسة سواء  األرض إال
بتأثَت من مدرسة اؼباجر أك دبؤثرات مااشرة من أكركبا، فإذا هبا نعم اناالد 

 ِٓانعربية.
إىل  يذا انكالـ ألستاذنا إحساف عااس يصيب كاد اغبقيقة بإسهادو

  عريب كمل تكن كمهطيق. فجرباف أكؿ ر جرباف أمر تأسيس انركمهطيق  انعريب
بانهساة نى مذياا أدبيا كحسب كإمبا كاف أيضا فلسفة ُب اغبياة،  انركمهطيق 
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الدار العربٌة ، )اهم مظاهر الرومنطٌقٌة فى االدب العربى الحدٌث و اهم المؤثرات االجنبٌة فٌها، فارفوري فؤاد.  

 .69( ص: 8198للطباعة والننشر والتوزٌع, 



 ّٓ   

 

ككاف تأثَتو كاَتان كال سيما بعد اغبرب انعاؼبية األكىل كمن اؼبمكن أف يكوف انعرب 
قد ظبعوا قالى أصواتا ركمهطيقية عربية نكن يذو األصوات كانت تخافتى ضعيفة 

اف ككضحاا بأدبى كجعلاا مذياا ُب األدب متماسك متقطعة إىل أف جاء جرب 
 األطراؼ متكامل اغبلقات، كفلسفة ُب اغبياة ؽبا معاؼباا كفبيزاهتا.

، كنبا من أبرز معامل ندل جرباف ثورة على اجملتمع كشعور بانغربة 
يذو انغربة انهفسية جعلتى يافو أبدا إىل عامل مثايل كوبن إىل كطن  انركمهطيق 

 ركح :
  غريب ُب يذا انعامل.أنا 

"أنا غريب كُب انغربة كحدة قاسية ككحشة موجعة غَت أهنا ذبعلٍت أبدا أفكر 
 بوطن سحرم ال أعرفى كسبأل أحالم  بأشااح أرض قصية ما رأهتا عيٍت" .
 كراح جرباف ياٍت عاؼبى األمثل على أسس من احملاة كاػبَت كاغبق كاعبماؿ.

هبا قلاى كعرب عهاا أدبى. كقد رأل كاف اغبب أعظم انعواطف انيت زتخر 
ُب انطايعة كصباؽبا معزيا نى ُب آالمى كأكجاعى كمويال نى ُب كحدتى كغربتى. فإذا 
نفى انليل بردايى اؼبرصع بانهجـو ، كتخال جرباف بهفسى، أتخذ يهاج  انليل على 

 يذو انصورة:
 تخيلة يا نيل انشعراء كانعشاؽ كاؼبهشدين # يا نيل األشااح كاألركاح كاأل

 ثلك كإف مل يتوجٍت اؼبساء بغيومىيا نيل انشوؽ كانصاابة كانتذكار # أنا م
 ّٓ.انذياية
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ههشر كانتوزيع, ، اندار انعربية نلطااعة كانايم مظاير انركمهطيقية َب االدب انعرىب اغبديث ك ايم اؼبؤثرات االجهاية فياافؤاد فارفورم، .  
 ُّٕص  .ُٖٖٗ



 ْٓ   

 

أنا نيل مسًتسل مهاسط يادئ مضطرب كنيس نظلميت بدء كنيس ألعماق  هناية، 
 فإذا ما انتصات األركاح متاايية بهور أفراحاا تتعاىل ركح  متجمدة بظالـ كابهاا" .

رو أكثر مهى شاعران ُب نظمى. أما رايد انشعر انركمهطيق  كاف جرباف شاعران ُب نث
انعريب فاو ُب اغبقيقة تخليل مطراف كقد كاف مطراف متفوقا ُب معرفة أسرار انعربية كمطلعا 
على األدب انغريب كال سيما انفرنس  مهى كاستطاع أف يدتخل انتجديد إىل انشعر انعريب 

كمهطيقيا غَت أنى مل يكن متحررا من قيود اجملتمع دكف اؼبساس دبتانة انلغة. كاف يو اآلتخر ر 
ُب أدبى مثلما كاف جرباف. كاف جرباف يعيش ُب أمريكا بعيدان عن اجملتمع انعريب غَت ؿبتاج 
إىل مسايرة اجملتمع كنو ُب أيسر األمور. نزعة مطراف انركمهطيقية كاضحة ُب قصيدتى "اؼبساء" 

هدرية ُب يذو انقصيدة يريها مطراف نفسى من كيو عليل ُب اإلسك َُِٗانيت نظماا سهة 
تخالؿ انطايعة كيفتح نها قلاى نهشاركى أؼبى. ُب يذو انقصيدة انلوحة انيت يرسم علياا مطراف 
مشاعرو باألنواف انشفافة، قبد انطايعة على أركع ما يكوف. انطايعة باتت جزءا من 

 كأنواريا:اإلنساف، أك نعلاا اؼبرآة انيت تهعكس علياا ظالؿ انهفس 
اـً كىًعاػٍرىةو نًلرَّاي  #      يا نىٍلغيريكًب كىمىا ًبًى ًمٍن ًعاػٍرىةو   نًلٍمٍستػىاى
ٍرتيًك كىانهػَّاىاري ميوىدِّعه  ابىةو كىرىجىاءً  #        كىنىقىٍد ذىكى  كىاٍنقىٍلبي بػىٍُتى مىاى

يتػىرىاًي ًبسىٌتى انشُّعىاًع  كىاندٍَّمعي ًمٍن جىٍفًٍت يىًسيلي ميشىٍعشىعان# 
 اٍنغىاًرًب اؼب

ٍمعىًة اغبىٍمرىاءً  #      مىرٍَّت تًخالىؿى غىمىامىتػىٍُتً ربىىدُّران   كىتػىقىطَّرىٍت كىاندَّ
 فػىرىأىٍيتي ُب اؼبًٍرآًة كىٍيفى مىسىاي   كىكأىنًٍَّت آنىٍستي يػىٍوًم ى زىاًيالن        #

انيت كاف كإذا كاف جرباف أكؿ ركمهطيق  عريب فإف "انرابطة انقلمية" 
 جرباف عميديا ، ي  أكؿ مدرسة ركمهطيقية عرفاا األدب انعريب اغبديث.



 ٓٓ   

 

كصحيح أف معظم أعضاياا كانت ذبمعام ؾبلة "انفهوف" نهسيب 
عريضة ٍب جريدة "انسايح" نعاداؼبسيح حداد قال تأسيس"انرابطة" نكن "انرابطة" 

رباٍل انذم كحدت أيدافام ككفقت مذاياام كجعلتام قرياُت من اإلشعاع اعب
 ترؾ أثرا ُب كل كاحد مهام ما ناث أف انتشر ُب األقطار انعربية.

أما إبراييم ناج  فشاعر يفيض شعرو بانشكول كاألمل كانيأس كانشعور 
باالغًتاب. كيو يعود على اندكاـ إىل انهغمة اغبزيهة كإذا اذبى إىل انطايعة فليختار 

كاالضطراب نهسمعى ُب قصيدتى  مهاا اؼبيل اغبزين ُب نفسى كشعورو بانوحدة
 "انهام احملًتؽ" يقوؿ:

 كانليل يغشى انربايا #  كم مرة يا حاييب 

 انظالـ شاؾ سوايا #  أييم كحدم كما ُب 

 كاجعل انشعر نايا #  أصٌَت اندمع غبها 

 اؼبٌت كبُت اؼبهايا #  ما أتعس انهام بُت 

 سلول تال صدايا #  أظل أطلب مهى 

 أشعلتى جبوايا #  كيل يليب حطاـ 

 كانريح تذرك اناقايا #  انهار توغل فيى 

ياقى سؤاؿ جويرم بعد يذو اعبونة انسريعة ُب تراث انركمهطيقيُت انعرب 
 ْٓأك ُب صفحات بارزة من يذا انًتاث.
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فضال كاَتا على األدب انعريب عموما  ال شك ُب أف نلركمهطيق  انعريب
دئ انيت أسساا انركمهطيقيوف كعلى انشعر باػبصوص كيكف  أف نذكر اؼباا

كانهتايج انيت كصلوا إنياا ك  قبد أهنم فتحوا عادا جديدان ُب تاريخ انشعر 
انعريب، كاستطاعوا أف يؤسسوا رؤية شعرية جديدة أشرنا ُب ما عرضهاو من كتاب 
انااحث عيسى بالطة إىل بعض مقوماهتا كي  رؤية أدت هبم إىل انثورة كذباكز 

اؼبادعُت قركنا طويلة كقد مكهتام يذو انثورة من انتخلص من  انقيود انيت كالت
تلك األغراض انشعرية انيت حهطت انشعر انعريب كقيدت إبداعات انشعراء إذ 

 ٓٓي  ال تعرب بتاتا عن مشاعريم كال تدؿ فعال على شخصيتام.

كفبا الشك فيى أف يذو انرؤية انشعرية اعبديدة أفرزت تخطابا شعريا مغايرا 
مأنوفا فعرب ذنك انشعر عن أفكار جديدة كمواضيع حديثة بذايقة ـبتلفة  ؼبا كاف

كبلغة إوبايية صبيلة زباطب اغبواس كهبذا سانبت انركمهطيقية انعربية ُب تطوير 
األدب كعلمت انشاعر كيف يتحرر من يواجسى، كيفكر جبسمى فضال عن 

ست بذنك كتابة عقلى، ككيف يواجى اؼبشاكل انيت تطرحاا اغبياة اؼبعاصرة فأس
شعرية جديدة ُب مضموهنا كُب كسايلاا انتعاَتية كنئن بقيت تلك انكتابة ُب 
انغانب تخاضعة ألكزاف اػبليل أك نًتكياة اؼبوشح، فإهنا فتحت بابا كاسعا 

 نألساطَت انيت سيكوف ؽبا شأف كاَت فيما بعد انركمهطيقية.

تعرضت انركمهطيقية نلهقد انقاس  سواء كاف ذنك ُب انشرؽ أك ُب 
انغرب فاا يو بودنيد انشاعر انفرنس  انكاَت يرفض يذا اؼبذيب شأنى شأف 
فلوبَت كيثور ثورة عهيفة جعلتى يهكر انعاطفة كانقلب كانذات ُب انشعر كيهف  مهى 
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حياتى عن عهصر انشخصية أما األؼباٍل غوتى فقد زبلى أيضا ُب أكاتخر 
انركمهطيقية كماؿ من جديد إىل انكالسيكية زاعما أف انركمهطيقية مرض 
كانكالسيكية صحة. كُب كتابة "دراسات نقدية" رأل انهاقد حسُت مركة أف 
انركمهطيقية ربونت عن كجتاا اإلهبابية انتقدمية األكىل انيت انطلقت مهاا ُب 

 وف كاجملتمع.انادء إىل حركة مغرقى ُب رؤيتاا اؼبثانية نلك

كماما يكن من أمر، فإف انركمهطيقية انعربية بانذات كما نرل ي  ذبربة 
أدبية مامة كؿباكنة جريئة نلخركج من انسايد انذم كاف كاالستفادة من األدب 
انعاؼب  كاكتساب رؤية جديدة نلعامل يبكن أف يكوف ؽبا أثر كاَت ُب مستقال 

 األدب انعريب.

طاا ُب جاات متعددة فلم تسلم من تأثَتيا إف انركمهطيقية مدت تخيو 
اؼبدرسة انكالسيكية اعبديدة انيت بدأيا شوق  كاحتفظ ؽبا دبميزاهتا األصلية 
أمثاؿ األتخطل انصغَت كأمُت لبلة كامتدت أصابعاا إىل عامل انقصة عهد 

 اؼبهفلوط  كمن أثر بى.

كالشك أف انركمهطيقية تركت مسحة حقيقية على ذنك األدب انذم 
رعرع ُب أحضاف نظرية انهشوء كاالرتقاء كايتم بانواقعية انتحليلية كمسحة أقول ت

 ٔٓمن يذو كأعمق ُب شخصيات توفيق اغبكيم كبرجى انعاج  كمثانيتى اغباؼبة.
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 .العوامل التي تؤثر بها الهيمنة .2

كفقا نهظرية غرامش  نلايمهة أف اؼبعٌت اغبقيق  يو تأثَت االعتقاد 
ف انشعور انواع  أف يؤالء انهاس نديام اؽبيمهة. شعب ضد شعب آتخر دك 

كدكف كع  اتااع مذيب من األفكار انيت قدماا رجاؿ االعماؿ من انهاس ُب 
مهطقة معيهة، ُب حُت أهنا تعترب عقيدة كش ء طايع  نلحدث. بعد كفقا 
الغبس انسليم كانتفكَت اؼبهطق  يو ضار جدا جملموعتاا. كيبكن إزانة أصانة أك 

 انشعب.تخصايص 
يبكهها أف نرل أف ييمهة تدفق انركمانسية انيت كقعت ُب مصر ُب عاد 
ؿبمد عل  باشا. يرل صاحب اناالغ ُب ذنك اؽبيمهة. كذنك ألف عقيدة أك 
ربوال ُب مهظور ُب األدب انعريب. حيث تدفق انركمانسية انيت كانت سابقا 

يغَت من نقاء األدب إعالف حىت اآلف ُب مصر مزدضبة اآلف اغبديث. كيبكن أف 
نفسى. انش ء انذم تغَت ُب األدب انعريب ُب مصر يو اؼبذيب انركمهطيقية، 
كمهاا يأٌب اغبريات ُب األكساط األدبية انعربية نلتعاَت عن أعماؽبم األدبية. كمن 

 يذا انهوع انركمانسية يظار انفهوف اعبميلة كانرسم كاندراما.
اؼبذيب انركمانسية يو أساس انتعددية ُب اغبياة انعامة، كيذا يو ما 
أعهيى كما ييمهة اؼبذيب انركمانسية يو أساس انتعددية ُب اغبياة انعامة، كيذا 
يو ما أعهيى كما ييمهة تدفق انركمانسية، ألف انتعددية انكاتب بدأت نتحرير 

اعبماؿ كاغبب حىت مل  األدب دبا ؽبم من حيث حرية انتعاَت عن اؼبشاعر عن
يارب من صباؿ اعبسم كاعبماؿ انتعاَت عن مشاعر اغبب انيت سبيل إىل أف تكوف 
ماتذنة جدا. انركمانسية، ألف انتعددية انكاتب بدأت نتحرير األدب دبا ؽبم من 
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حيث حرية انتعاَت عن اؼبشاعر عن اعبماؿ كاغبب حىت مل يارب من صباؿ 
 اعر اغبب انيت سبيل إىل أف تكوف ماتذنة جدا.اعبسم كاعبماؿ انتعاَت عن مش

من يها حصل  ؿبمد عل  على كثَت من اندعم من اجملتمع، ألف قيم 
اجملتمع من اغبياة انتعددية ي  اغبياة انيت يريديا انهاس. غَت مقيدا من اغبياة 

 انديهية كانثقافية.
استمرت قيادة ؿبمد عل  انطويل نذنك مل يارب من اؽبيمهة انيت 

عطى ؿبمد عل  ؼبواطهياا. يشعر شعب حر جدا ُب انتعاَت عن رأياا، كتخاصة ت
من حيث األدب. ُب حُت أف انشعب اؼبصرم أنفسام ال يدركوف أف نديام 
ي  من انثقافات انغربية انيت يبكن أف تضعف انثقافات احمللية انيت كانت 

ية ؿبمد عل  موجودة مهذ انعصور انقديبة ُب مصر. كيذا ما أدل إىل ديكتاتور 
 حاكما ؼبصر.

كدبجرد أف انعملية قد ًب تهصار بهجاح اؽبيمهة من جيل إىل جيل ُب 
اجملتمع اؼبصرم قد أعمى اجملتمع اؼبصرم من اؽبيمهة كنسياف ثقافة احمللية. حىت 
مصر بساونة جدا إدتخاؽبا من قال انثقافات األجهاية، كيؤدم ُب هناية اؼبطاؼ 

 ٕٓتدمَت حكومة ؿبمد عل  باشا.إىل تدمَت ُب مصر، كتخاصة 
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 الباب الرابع

 اإلختتام

 الخالصة . أ

 كجد انااحث اػبالصة من دراسة يذا اناحث اعبامع ، مهاا :

 عل  ؿبمد عاد من بدء اغبديث انعريب األدب تاريخ ُب انركمهطيق  اؼبذيب .ُ
 دبا انعلم األدب اؼبعرفة من كاسعة ؾبموعة ندراسة رسوال بعث حيث. باشا
 كثَت. إيطانيا ُب كتخاصة األكركبية، اندكؿ من انركمهطيق  اؼبذيب ذنك ُب
 غبريتى انركمهطيق  اؼبذيب يستحدموف انكالسيكية مذيب من انشعراء من
 اغبب شعر ُب رايدا كاف انذم أيضا  اؼبذيب ذنك ُب.  األفكار تعاَت ُب

 .اندراما كانركمانسية

 .كاغبكومة اجملتمع ُب انتأثَت من انكثَت اؽبيمهة انركمهطيق  مذيب ظار .ِ
 النركمانسيُت، اؼبصرية، اغبضارة ُب انتعددية باب يو انركمهطيق  اؼبذيب
 األدبية، األكساط ُب كتخاصة االنفتاح، شديد اؼبشاعر عن نلتعاَت حرية يهاؾ
 انهاس. حياة ُب جدا مؤثرة األدبية األعماؿ كانت حيث
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 اإلقترحات

َب يذا حبث اعبامع  نيس انكاملة من كجاة اؼبضوموف. كتابة حبث 
اعبامع ، سلسلة ربليل َب حبث اعبامع  ك غَتيم. كنعل َب يذا اناحث يفيد 

جيدان كنزيادة اؼبعلومات انلغوية إىل اإلقًتاجات اؼبوجودة نًتقية حبث اعبامع  ترقيةن 
 نها كتخاصة انلكاتب يذا حبث اعبامع .

كحقيقةن، أرجوا إىل صبيع انقارئ أف يواصلوا يذا اؼبعلومات انلغويٌة َب 
قسم انلغة انعربٌية كأدهبا َب أم سهة ك مرحلةو نك    اعصر اغباضر تخاصة َب

اغبضارة كانثقافة  مهفعة ك يستطيع يذا حبث اعبامع  من أحد انوسلية ناهاء
 اإلسالمٌية تخاصة ندقة معرفة انلغة َب يذو اعبامعة احملاوب.

يذا ما يسرو اهلل تعاىل ساحانى كنعل فيى مهفعة ك نسأؿ اهلل اف نكوف من 
 .اؼبايرين كانعاؼبُت َب انعلـو انديهية
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