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 الخالصــــــة

 

تكشف روايات جون شتاينبك عن رؤية فريدة لالنسان الحديث وعالقتو بالبيئة التي يعيش 
فييا واصفة صراع البشر المرير في اعتمادىم عمى األ رض كمصدر عيشيم.  فمواضيع رواياتهو 

نبهههل. فعمهههى الهههر م مهههن ان تهههدور حهههول الفاهههراد والمضهههطيدين والمحهههرومين ومههها يتصهههفون بهههو مهههن  
شههصوص شههتاينبك الروائيههة تعههاني اتنيههزام وتاههع ضههحية لظههروف الايههر واتضههطياد واسههيرة لعههالم 
تسوده قوى متعسفة وظالمة، ات إنيا تباى شصوصا تتمتع بالبطولة والحنو اتنساني.  ففي تعاممو 

طف والحنههو وىههي مههع الواقههع المعههاش لشصصههياتو يصههور شههتاينبك شصوصههو باههدر كبيههر مههن التعهها
تسعى من اجل تطويع ىذا الواقع لمتطمبات حياتيا وعيشهيا وصهراعيا مهع ىهذا الواقهع.  لهذلك فهان 

تو األساسية ىي الوضع اإلنساني. ان روايات شتاينبك تكتسب اىميتيا من كونيا اعمات اموضوع
رة تاريصية محددة كحابة فنية قائمة بذاتيا أوت، وثانيا من كونيا تعالج وضعا بشريا معينا يتناول فت

 الكساد الكبير في اميركا في العشرينيات من الارن العشرين.
ان الكثيهههر مهههن الناهههد المكتهههوب عهههن اعمهههال شهههتاينبك يتمحهههور حهههول الاضهههايا اتجتماعيهههة 
واألصالقية والروحية التي تيم شصوصو الروائيهة كمها أنهو يتنهاول ىهذه الاضهايا وىهذه الشهصوص فهي 

اهوى المتنوعهة والمتصهارعة  يتشهكل وعهي الشهصوص بيها مهن صهالل صهراعيا اطار مجموعة مهن ال
مع ىذه الاوى. ات ان العديد من شصصيات شتاينبك الروائية تتميز بصفات ودوافهع معينهة تاودىها 
الى ان تسهمك انماطها معينهة مهن السهموك وتفعهل انماطها معينهة مهن األفعهال ت يبهدو ان مهن السهيل 

ت مههن صههالل النظههر الييهها مههن منظههور المدرسههة الطبيعيههة او فههي اطههار التعههرف عمييهها وتحديههدىا ا
 منطمااتيا وتوجياتيا الفنية والفكرية عموما.  

تحاول الدراسة الحالية تحميل روايات جهون شهتاينبك بضهود المدرسهة الطبيعيهة فهي الروايهة 
مههن اعمالههو  عمومهها وفههي اميركهها بشههكل صههاص. فشههتاينبك يتبنههى وجيههة النظههر الطبيعيههة فههي العديههد

ويتبههع المبههادئ والمنطماههات الفنيههة والفكريههة ليههذه المدرسههة وذلههك مههن صههالل تناولههو لالنسههان بوصههفو 
ضحية لاوى متصارعة متنوعة سواد أكانت قهوى موجهودة فهي العهالم الصهارجي المحهيط بهو أو تنبهع 



 

جهد مهن من اعماق وعيهو. فالعديهد مهن شصصهيات شهتاينبك تتميهز بصهفات مثهل تمهك التهي تجعمنها ن
بينيههها قالاهههديس الطبيعهههيق أو قالمتهههوحش النبيهههلق أو قالشهههبيو بهههالوحشق أو قاتنسهههان  يهههر المكتمهههلق 

 و ير ذلك.
  

الغايههههة مههههن الدراسههههة ىههههي تاصههههي عههههدد مههههن األسههههاليب الفنيههههة لممدرسههههة الطبيعيههههة عمومهههها 
اثبات ونسصتيا األميركية بشكل صاص التي يستصدميا شتاينبك في رواياتو، وىي ترمي أيضا الى 

أن شتاينبك ىو من الروائيين األميركيين طبيعيي النزعة سواد في تبنيهو وجيهة النظهر الطبيعيهة أو 
في رسمو لشصصياتو الروائية أو في اصتياره لموضوعات رواياتو، وذلك من صالل تحميل عدد من 

.  تتنهاول الروايات التي يظير فييها الكاتهب نزوعها واضهحا نحهو المهنيج الطبيعهي فهي الفهن الروائهي
( 9191)فـال  تورتيمال (،9191)رجال وفئران(، 9191)عناقيد الغضبالدراسة الروايات اآلتيهة  

 (.  9191)كانيري روو 
الفصل األول ىو عبارة عهن مادمهة تتنهاول المدرسهة  تاع الدراسة في أربعة فصول وصاتمة

لفنيههة. ويتنههاول الفصههل أيضهها الطبيعيههة مههن حيههث منطمااتيهها ومبادؤىهها النظريههة وطرائايهها وأسههاليبيا ا
عالقة المدرسة الطبيعية بالمدرسة الواقعية عموما. ويتضمن الفصل مبحثا عن المدرسهة الطبيعيهة 

 األميركية متتبعا تطورىا منذ نشأتيا حتى انحطاطيا في اتربعينيات.
ينههاقش الفصههل الثههاني وراد جههون شههتاينبك حههول الفههن الروائههي ومواقفههو الطبيعيههة المصتمفههة 
ووجيههات نظههره وعالقههة ذلههك بنصوصههو الروائيههة مههن حيههث شصصههياتو الروائيههة  والمواضههيع الههذي 
يتناوليا في رواياتو واأل راض والمااصد الفنية التي يرمي الييا، ويتطرق الفصل كذلك الى بعض 

 تفاصيل حياتو.
 رجــال و  (9191)عناقيــد الغضــبياههدم الفصههل الثالههث تحمههيال لههروايتين مصتههارتين ىمهها   

( وىما روايتان نجد فييما محاولة شتاينبك المزج بين عشاو لألرض وبغضو لمفساد 9191)وفئران
الناتج عن الايم المادية وكذلك ايمانهو باهدرة اتنسهان عمهى السهيطرة عمهى ظهروف بيئتهو التهي تسهفر 

 عن عدائيا لوجوده وسبل عيشو. 
 و( 9191)فـال  تـورتيمال ىمها  يتناول الفصل الرابع بالتحميل روايتين مصتارتين أصريين 

 (.    9191)كانيري رو
 وتادم الصالصة النتائج التي توصمت الييا الدراسة.

 


