
 وخصائصها:الواقعية االشتراكية 
 

هةةةةي ةرينةةةةة رضيةةةةة تلتةةةةرص تصةةةةوير الواقةةةة  تصةةةةويرا صةةةةا قا : يةةةةة االشةةةةتراكية الواقع
 .مح  ا تاريخيا من خالل تةوره الثوري به ف تربية الكا حين تربية اشتراكية

الصةةةورة المشةةةرقة التةةةي يضبعةةةي لمم تمةةة   أ بهةةةاشةةةتراكية تريةةة  رةةةي الواقعيةةةة اال إن 
يحننهةةةا ها رةةةة رةةةي ةلةةةد معال ةةةة ريةةةا  الم تمةةة  ومتصةةة ية لكةةةل مةةةا ريةةة  مةةةن اضحةةةراف  أن

تحنيةةةل الع الةةةة ل ميةةة  ةبنةةةات  إلةةة وتهةةة ف  األمةةةلتصةةةوير الخيةةةر و  إلةةة ولةةةةلد رهةةةي تيةةةع  
ال اضةةةةةب  أ بهةةةةة  اي اضةةةةة  ييةةةةةو  رةةةةةي  وال مةةةةةال.الم تمةةةةة  والبحةةةةةث لةةةةةن مصةةةةةا ر الحةةةةةل 

 .المتلائل لم  ال اضب اليمبي المتشائ  اإلي ابي
 :اه اف الواقعية االشتراكية 

 نمةةةا بةةةي عةةةل اللةةةن يمةةة ج  أواللةةةن لمعنيةةة ة  إخضةةةا  إلةةة تهةةة ف الواقعيةةةة االشةةةتراكية  -1
تيةةةته ف  أنالويةةةيمة ري ةةةب  أمةةةاويةةةعا ت   اإلضيةةةانالعايةةةة والويةةةيمة رالعايةةةة هةةةي 

 .ال مال لةات  أوالمتعة لةاتها 
بضائةة  بضةةةاد   يةة ا لمةةة   إلةةةا ة إلةة تيةةع  الواقعيةةة االشةةةتراكية رةةي تصةةةويرها لمواقةة   -2

 التضاقضةةةةةات ال اخميةةةةةةبةةةةةان التةةةةةةور يمكةةةةةن رةةةةةي صةةةةةرا  ورةةةةةل رميةةةةةلتها النائمةةةةةة 
 .لمم تم 

تصةةةم   أنيةةةة رةةةي العةةةال  ال  يةةة  بةةةل لميهةةةا تنتصةةةر لمةةة  شةةةرح الحنةةةائل الواقع ال  -3
وتبضةةةةي حيةةةةاته  لمةةةة   لةةةةائ    يةةةة ة تيةةةةته ف العةةةة ل اال تمةةةةالي وتمةةةةض   الضةةةةا 

 .الخير واليعا ة لم مي  ولةلد وصف بواقعية التلاؤل
تةةةةرتبة الواقعيةةةةة االشةةةةتراكية ارتباةةةةةا شةةةة ي ا بضمةةةةو ولةةةةي الةبنةةةةة العاممةةةةة وريةةةةالتها  -4

عيةةةةة رةةةةن الشةةةةعب المتحةةةةرر مةةةةن االيةةةةتعالل التاريخيةةةةة ومةةةةن هضةةةةا كاضةةةةت هةةةةةه الواق
ريهةةةةا بةةةةل وصةةةةارت قضةةةةاياه الرئييةةةةة محةةةةور  األيايةةةةيوصةةةةار الشةةةةعب هةةةةو المبةةةة أ 

 .ل يها األ بيالمضمون 
الةةةةواقعي ال يعضةةةةي خمةةةةوه مةةةةن البحةةةةث  األ بالتمةةةةا  المضةةةةمون اال تمةةةةالي رةةةةي  إن  -5

 إلةةةة  لةةةةن الشخصةةةةية اللر يةةةةة راالت ةةةةاه ضحةةةةو تصةةةةوير حيةةةةاة ال مالةةةةة ييةةةةير  ضبةةةةاً 



بةةةين  أيالعالقةةةات التةةةي توحةةة  بةةةين الشخصةةةية وبةةةين الم تمةةة   أصةةةضافمةةة    ضةةةب
 .وبين الشعب ولكن ةلد يت  ري ظل لالقات الم تم  االشتراكي اإلضيان

رةةةةي الواقعيةةةةة االشةةةةتراكية هةةةةو المبةةةة أ اللعمةةةةي لمتةةةةةور اال تمةةةةالي بةةةةل  اإلضيةةةةان إن -6
 .هو اح ى النوى المحركة ليير التاريخ

 لمةةةةل برضةةةةام  خةةةةالل مةةةن الثةةةةوري تةورهةةةةا رةةةةي لمحيةةةاة العميةةةةل الةةةة  اال رادتهةةة ف  -7
 قةةةوى رةةةي والثنةةةة التلةةةاؤل رحيةةةل ريهةةةا المةةةواةن ومةةةض  الحيةةةاة تحيةةةين لمةةة  قةةةا ر

 .المب لة اإلضيان
الةةةواقعي االشةةةتراكي بملهةةةومي الحةةةرب واليةةةال  ارتباةةةةا للويةةةا قةةة   األ بارتبةةةاة  إن -8

اال تماليةةةةةة والوةضيةةةةةة  حنةةةةةل لمضةةةةةموض  اللضةةةةةي لمنةةةةةا وصةةةةة قا يةةةةةرتبة بوظيلتةةةةة 
والييايةةةةية وهةةةةو مةةةةا حنةةةةل لةةةة  الخمةةةةو  لمةةةة  الميةةةةتوى العةةةةالمي وهيةةةةا لةةةة  ريةةةةا ة 

 االلت ا  والتي يع ها الواقعيون االشتراكيون النضية العظيمة أل به  إل ال لوة 
  / لما يصف االشتراكيون واقعيته  بأضها واقعية باضية؟ 

وتحةةةةرره مةةةةن  اإلضيةةةةانباضيةةةةة ألضهةةةةا تررةةةة   بأضهةةةةا واقعيةةةةة واقعيةةةةته يصةةةةف االشةةةةتراكيون  ج/
تضةةةةع  رةةةةي موقةةةة  اليةةةةعا ة والحريةةةةة وهةةةةةه الواقعيةةةةة هةةةةي  وألضهةةةةاالواقةةةة  المتةةةةر ي  أغةةةةالل

اضعكةةةا  لمحنةةةائل المتصةةةمة بالكلةةةاح العمةةةالي ووظيلتهةةةا بضةةةاد اشةةةتراكي  ثوريةةةة مةةةن خةةةالل 
عالقةةةةات رةةةةي  ضيةةةةا العمةةةةل والكلةةةةاح وهةةةةي كةةةةةلد يةةةةالح رةةةةي تصةةةةوير الحنةةةةائل والضةةةةا  وال

 .المعركة
  / ما هو مضه  الواقعية االشتراكية ؟

مةةةةضه  الواقعيةةةةة االشةةةةتراكية ال يلةةةةرص لمةةةة  اللضةةةةان قوالةةةة  وتنضيةةةةات التصةةةةةوير وال  إن ج/
رائعةةة  إمكاضةةاتضةةمضت لملةةن الخةةالل  أضهةةا  يةة ة لمتعبيةةر بةةل  شةةكالأيحةة   لةة  تلتيشةة  لةةن 

 إنهةةةةةا الواقعيةةةةةة  أتةةةةةاحالمختملةةةةةة ولنةةةة   األ ضةةةةا و  األيةةةةةاليبو  األشةةةةكاللمتعبيةةةةر واختيةةةةةار 
التةةةةي تحةةةة   م ةةةةرى  األيايةةةةيةتركةةةة  لمةةةة  تحميةةةةل وتصةةةةوير وحةةةةل المشةةةةكالت اال تماليةةةةة 

 واألياليب. األشكالبهةه  اإلضياضيةالتاريخ وميتنبل 
ولنةةةة  التمةةةة ت هةةةةةه الواقعيةةةةة لمةةةة  ال رايةةةةة الموضةةةةولية لمواقةةةة  والتةةةةاريخ الحةةةةي  

 أكةةة تالضظةةةا  النةةة ي  لمعالقةةةات اال تماليةةةة و  إرةةةال وض الاتةةة  الما يةةةة رصةةةورت  وتضاقضةةةات 
مبةةةةا ئ وصةةةةالت اشةةةةتراكية بةةةةين الضةةةةا   أيةةةا لمةةة  تعميةةةةل لالقةةةةات   يةةةة ة قائمةةةةة لمةةةة  



ال  يةةةة  خةةةةالل التةةةةاريخ كمةةةةا صةةةةورت  اإلضيةةةانوصةةةةورت  إلضيةةةةان إضيةةةةانرررضةةةت ايةةةةتعالل 
قةةةا ر لمةةة  تخةةةةي  اإلضيةةةان أنالحركةةةة التةةةي تعمةةةي مةةةن شةةةان الم تمةةة  االشةةةتراكي وبضيةةةت 

 .العنبات التي تعترص يبيم  ضحو التن  
 اكية ول ت ري احضان الثورة الرويية ؟ هل ان الواقعية االشتر  / 
 األ معظةةة  الكتةةةاب ينةةةرون بةةةأن الواقعيةةةة االشةةةتراكية اقترضةةةت بروايةةةة  أنلمةةة  الةةةرغ  مةةةن ج/ 

الثةةةورة الرويةةةية و المةةةن لةةةن ميال هةةةا لةةةا   أحضةةةانواضهةةةا ولةةة ت رةةةي  )لمكيةةةي  غةةةوركي 
 أمثةةةالمةةةن الكتةةةاب  تاليةةةورييغيةةةر  ألمةةةالبةةةةور هةةةةا التيةةةار قةةة  و ةةة ت رةةةي  أن إال 1934
وارغةةةةون اللرضيةةةةي وضةةةةاظ  حكمةةةةت التركةةةةي وبةةةةابموضيرو ا  األلمةةةةاضيوبريخةةةةت  اإليةةةةباضيلوركةةةةا 

 أخرين.التشيمي وروتشيد التشيكي و 
الةةةةةةي قامةةةةةت لميةةةةة   األولالواقعيةةةةةة الضن يةةةةةة هةةةةةي المهةةةةةا   إنبةةةةةل يمكةةةةةن النةةةةةول  

 .ورباأالواقعية االشتراكية قبل ظهور الماركيية ري 
النةةةرن التايةةة  لشةةةر الع يةةة   أوائةةةلالنةةةرن الثةةةامن لشةةةر و  أواخةةةرولنةةة  ظهةةةر رةةةي  

هةةة را لضنةةة  الم تمةةة  واالحت ةةةاج لمةةة   أ بهةةة ممةةةن  عمةةةوا  األوربيةةةينمةةةن الكتةةةاب والشةةةعراد 
 .ول مرة ال ماهير بةم  لمؤللاته أل  و عمواالضضال  إل االيتعالل وال لوة 

 أضةةةلتو وضظمتهةةةا  األركةةةارحتةةة  اةا حمةةةت الماركيةةةية رةةةي رويةةةيا لبةةةرت لةةةن هةةةةه  
  يةةةةة  لمميةةةةةتنبل يرتكةةةةة  لمةةةةة  ت ةةةةةارب الماضةةةةةي  رةةةةة تها بلهةةةةة لميهةةةةةا صةةةةةبعة لمميةةةةةة ور 

 .والحاضر رةرحت الم تم  االشتراكي ال كحك  بل كضتي ة لتضاقضات العه  الرأيمالي
ويعةةةةة  ارتبةةةةةاة الواقعيةةةةةة بالماركيةةةةةية الشةةةةةيولية والتمةةةةةا ه لمةةةةة  الةبنةةةةةة المضت ةةةةةة  

ومضةةةةة اضئةةةةة ارتبةةةةةت الواقعيةةةةة بةةةةالح ب  االشةةةةتراكية  ب ايةةةةة لظهةةةةور )الواقعيةةةةة  )البروليتاريةةةةا 
تؤكةةة   أضهةةةاوبال ولةةةة بعةةة ما كاضةةةت مرتبةةةةة قبةةةل ةلةةةد بةةةاأل ب وباللميةةةلة بةةةل يمكةةةن النةةةول 

الةةةرو  ان الواقعيةةةة االشةةةتراكية هةةةي  األ بةةةادلمةةة  ال اضةةةب الييايةةةي ويعةةة   األولةةة بال ر ةةةة 
 اآل اب.ن و مراحل الواقعية ألضها تمثل ري رأيه   اكتمال كل اللضو أخر

  / ما اللرل بين الواقعية االشتراكية والواقعية الضن ية ؟
تصةةةةور تضاقضةةةةات التةةةةةور اال تمةةةةالي  أضهةةةةااللهةةةة  الةةةة قيل لمواقعيةةةةة االشةةةةتراكية يةةةةرى إن ج/

 .صورة لمواق  وحيب األ ب أنلم  حين ان الواقعية الضن ية تكتلي بأن مةهبها يرى 



الحيةةةاة ضظةةةرة  إلةةة رميةةةلتها رتختمةةةف لةةةن رميةةةلة الواقعيةةةة الضن يةةةة التةةةي تضظةةةر  أمةةةا
الميةةةتنبل وتلتةةةرص لةةة   اليةةةأ  مةةةن الخيةةةر  إلةةة تشةةةاؤمية راالشةةةتراكية تتلةةةادل رةةةي ضظرتهةةةا 

لضةةةة  الم تمةةةة  ومةةةةن هضةةةةا ارتبةةةةةت خصائصةةةةها بهةةةةةه اللميةةةةلة كمةةةةا  أويةةةةواد لضةةةة  اللةةةةر  
 .اضةمنت من المبا ئ الماركيية التي تلميف الصرا  الةبني ري ظل هةه المبا ئ

ضليةةةه  رلريةةةل أن يضشةةةود هةةةةا المةةةةهب لةةة  يخةةةل مةةةن ض الةةةات بةةةين الةةةواقعي لعةةةلو  
التةةةةي تتصةةةةل بةةةةالواق  وهةةةةةا  األخةةةةرى األضةةةةوا ي ا وررةةةةص كةةةةل ل امةةةةا شةةةة إالةةةة   ضليةةةة  بهةةةةا 
الواقعيةةةةة االشةةةةتراكية هةةةةي الو ةةةة  المتصةةةةمب لمواقعيةةةةة الضن يةةةةة الن  أن إلةةةة الموقةةةةف يةةةةوحي 

واقةةة  موضةةةولي رحيةةةةب  أضهةةةةاال يصةةةلوا الحيةةةاة لمةةة   أن بةةةوا لمةةة  الكتةةةةاب  أو أصةةةحابها
يةةةرى  ألضةةة ررضةةةها ررضةةةا شةةة ي ا  أخةةةربةةةل لمةةةيه  ان يصةةةلوها رةةةي تةورهةةةا الثةةةوري ورريةةةل 

 .وهو الحرية األ يبان هةا االلت ا  الش ي  يلن  اه  ما يتمت  ب  
 المبا ئ المهمة لمواقعية االشتراكية ؟

ريخيةةةة الح بيةةةة رةةةي لمحنينةةةة التا األماضةةةةمةةةن المبةةةا ئ المهمةةةة لمواقعيةةةة االشةةةتراكية  -1
 مواقف ضموة ية 

 ات اال تمالية ري تةورها الثوري تحميل العالق -2
 واقعي لممي ال مثالي خيالي  أيا بضا الضظرة الميتنبمية لم   -3
 .ررص التعايش اليممي م  االت اهات الرأيمالية -4

 وظيلة اال ب ل ى الواقعية االشتراكية 
رةةةةي لةةةة ى الةةةةواقعين االشةةةةتراكيين تةةةةرتبة بحيةةةةاة  مهةةةةور الشةةةةعب  األ بوظيلةةةةة  إن -1

وبمنةةةةة ار مةةةةةا يكةةةةةون العمةةةةةل  وآمالةةةةة وضشةةةةةاةات  وهمومةةةةة  وتةمعاتةةةةة   أحوالةةةةة كارةةةةةة 
 أهميتةةةة رايةةةةخة رةةةةي ولةةةةي العصةةةةر ورةةةةي واقةةةة  الم تمةةةة  تةةةة  ا   أصةةةةولةا  األ بةةةةي

 .وتعظ  قيمت 
واضعكةةةةا  هةةةةةا اال ب ل مهةةةةور الشةةةةعب يمضحةةةة  قةةةةوة ا تماليةةةةة لميةةةةا قةةةةا رة لمةةةة  

يلةةةةة لةةةةج ب هةةةةي ت يةةةةي  للميةةةةلة احةةةة اث تعيةةةةرات هائمةةةةة رةةةةي حيةةةةاة ال مةةةةاهير وهةةةةةه الوظ
 .ربةا ش ي ا بالعمل األ بمارك  التي تربة 

الةةةة  اي ةةةةا  تةةةةوا ن بةةةةين االضيةةةةان وبةةةةين العةةةةال  الةةةةةي يعةةةةيش ريةةةة  اال ب  ييةةةةع    -2
وهةةةةا مةةةا يؤكةةة  لةةة ى الةةةواقعين االشةةةتراكيين ان اال يةةةب ال يكتةةةب لضليةةة  بةةةل لمشةةةعب 



ة مةةةا يتمضةةةاه اال يةةةب االشةةةتراكي الةةةواقعي وغايةةة األ بيةةةةموضةةةولات   ييةةةتم  مضةةة الةةةةي 
ان يبةةةةةث الةةةةةولي والمعةةةةةاضي االضيةةةةةاضية التةةةةةي تحنةةةةةل التنةةةةة   والت  يةةةةة  رةةةةةي النةةةةةي  

 .وهةا يؤك  ان اال ب واللن هما مرآة الحياة اال تمالية ،اال تمالية
اكةةةة  الواقعيةةةةون االشةةةةتراكيون لمةةةة  ضةةةةرورة االركةةةةار رةةةةي العمةةةةل اال بةةةةي رةةةة ةا ت ةةةةر   -3

 ر هةةةو قةةةوا  االلتةةة ا  رةةةي اال ب اةبةةةال روح و التأكيةةة  لمةةة  االركةةةامضهةةةا كةةةان اضيةةةاضا 
ةا وظيلةةةةةة تحنةةةةةل الةةةةةولي والتحةةةةةرر  أ بةةةةة ميةةةةةؤوال ا تماليةةةةةا ويعةةةةة   األ يةةةةةبيعةةةةة  

والتةةةةةةور والثةةةةةورة والضضةةةةةال رةةةةةي يةةةةةبيل المبةةةةةا ئ االضيةةةةةاضية العميةةةةةا والعمةةةةةل لمةةةةة  
العةةة ل تحيةةةين العالقةةةات بةةةين البشةةةر ولمةةة  ضشةةةر روح التعةةةاون والتضةةةامن والخيةةةر و 

و اضصةةةةاف المظمةةةةومين والمحةةةةرومين ومحاربةةةةة الشةةةةر والظمةةةة  والليةةةةا  وااليةةةةتعالل 
وكةةةل هةةةةا ي يةةة  العضاصةةةر االيايةةةية رةةةي االلتةةة ا  االشةةةتراكي وهةةةو يةةةؤ ي بالضةةةرورة 

 . مهور الشعب أه افال  موارنة الكاتب او الشالر لم  
عةةةةةةل والواقعيةةةةةةة االشةةةةةةتراكية ال تيةةةةةةم  لج يةةةةةةب بةةةةةةأن يهةةةةةةرب مةةةةةةن الواقةةةةةة  كمةةةةةةا ر  -4

اللةةةةن لملةةةةن  أصةةةةحابيخمةةةةو ا بةةةة  مةةةةن المضةةةةمون كمةةةةا يةةةةرى  أنالرومةةةةاضتيكيون وال 
ضمةةةةةا يضحصةةةةةر رةةةةةي تأكيةةةةة  وظيلةةةةةة اال ب اال تماليةةةةةة وتصةةةةةوير لالمةةةةة  الةةةةةواقعي  وا 

 .االشتراكي
ضمةةةايةةةة االشةةةتراكية ان الم تمةةة  لةةة  يو ةةة  مةةةن أ ةةةل اال يةةةب عورةةةي رأي الواق  -5 و ةةة   وا 

 .من ا ل الم تم  األ يب
  / ما موقف الكتاب اليورييت من البةل ري اال ب الواقعي االشتراكي 

حتةةة  غةةة ا  تاليةةةورييالكتةةةاب  باهتمةةةا الةةةواقعي االشةةةتراكي  األ بيتمتةةة  البةةةةل رةةةي  ج/ 
موقلةةةة رةةةي ضظةةةريته  اال بيةةةة يحتةةةل  ةةة د كبيةةةرا مةةةن حيةةة  العمةةةل اال بةةةي رالعالقةةةة بيضةةة  

ان النيمةةةةة الكبةةةةرى المعضويةةةةة رةةةةي ، وبةةةةين الم تمةةةة  هةةةةي لالقةةةةة لضةةةةوية ومتةابنةةةةة 
شخصةةةةةةية البةةةةةةةل تتحنةةةةةةل رةةةةةةي يةةةةةةموك  ورةةةةةةي الموقةةةةةةف الةةةةةةةي يتخةةةةةةةه مةةةةةةن وا بةةةةةة  

 . تمالياال
والبةةةةةل رةةةةي اال ب االشةةةةتراكي يمثةةةةل الشخصةةةةية االضيةةةةاضية التةةةةي تعةةةةيش وتتةةةةةور  

لتوحةة  بةةين مةةا هةةو رةةر ي ومةةا هةةو تةةاريخي بةةين مةةا هةةو خةةا  ومةةا هةةو لةةا  كمةةا ان يةةمود 
البةةةةةةل وضليةةةةةيت  رةةةةةي العمةةةةةل اال بةةةةةي يرتبةةةةةةان بالعوامةةةةةل التاريخيةةةةةة الموضةةةةةولية وهةةةةةةا 



اللةةةر ي اللةةةة الةةةةي ي يةةة  ق راتةةة  الةاتيةةةة والتةةةي  االرتبةةةاة ال يتضةةةاقص مةةة  احتلاظةةة  بةابعةةة 
 .تتوح  م  النضية اال تمالية وتمتح  م   وهرها

ولنةةة  اثةةةار البةةةةل اال بةةةي لةةة ى اليةةةوريت اهتمةةةامه  الشةةة ي  بنةةةوة شخصةةةيت  اللةةةةة  
وبمةةةةا ت يةةةةة ه هةةةةةه الشخصةةةةةية مةةةةةن مشةةةةاكل العصةةةةةر ومتةمباتةةةةة  االضيةةةةاضية ت ةةةةةاه ضليةةةةة  

رةةةي الواقعيةةةة االشةةةتراكية ولكضةةة  ضمةةةوةج ل مةةةاهير كثيةةةرة  وت ةةةاه االخةةةرين والبةةةةل لةةةي  رةةةر ا
 إلةةة بةةة   األمةةةرضةةةرورة التعبيةةةر والثةةةورة ومةةةن هضةةةا البةةة  ان يضتصةةةر حتةةة  لةةةو اضتهةةة   أ ركةةةت

 .الموت ومن هضا صارت ال ماهير معا ال موضوليا لمبةل
 ؟ الكتاب الواقعيون االشتراكيون كاضت محة اهتما   اية ضو  من اضوا  الرو   / اي

الروايةةةةةة التاريخيةةةةةة لضايةةةةةة شةةةةة ي ة  ر عمةةةةةوا باكيون ر ج/ لضةةةةةي الكتةةةةةاب الواقعيةةةةةون االشةةةةةت
ضةةةةةةولها المركةةةةةة ي يتةةةةةةألف مةةةةةةن تصةةةةةةوير الحركةةةةةةات و االحةةةةةة اث  التاريخيةةةةةةة المرتبةةةةةةةة مو 

بثةةةةورات اللالحةةةةين رةةةةي رويةةةةيا وضضةةةةال ال مةةةةاهير الشةةةةعبية مةةةةن ا ةةةةل الحريةةةةة اال تماليةةةةة 
والنوميةةةة كمةةةا اهتمةةةت هةةةةه الروايةةةة بتحميةةةل العالقةةةات بةةةين الشخصةةةية وبةةةين ال ولةةةة والةةةة  

 .ضشود اركار وات اهات تحررية ري ولي البشر
 الواقعية االشتراكية من الشعر العضائي ؟  / ما موقف

ضضةةةةةالي ورةةةةةي رةةةةةي الشةةةةةعر العضةةةةةائي اشةةةةةترةوا التحةةةةةا  العضصةةةةةر الشخصةةةةةي بالعضصةةةةةر الج/ 
وارتباةهةةةةا بالعضصةةةةر  أهميتهةةةةامةةةةوقله  مةةةةن اال ضةةةةا  اال بيةةةةة الةةةةا وا ترتيبهةةةةا لمةةةة  حيةةةةب 

 .الضضالي
  / ري اي موض  كان اهتمامه  بالميرح؟

لمةةةة   وأيةةةةهلوضةةةةعوا الميةةةةرح رةةةةي من مةةةةة اال ضةةةةا  الن اشةةةةكال  هةةةةي اشةةةة  حيويةةةةة ج/ 
 .لم  رضيمة الميرح التربوي وأك واالله  

االشةةةةتراكية وقةةةة  ارتلةةةة  بةةةة  الةةةة  مؤييةةةةا لضظريةةةةة الميةةةةرح الواقعيةةةةة  وقةةةة  كةةةةان )بريخةةةةت  
 .موق  النمة وةلد ري بضائ  لضظرية الميرح الممحمي

 ؟   / ما هي خصائ  ضن  الواقعية االشتراكية
يضبثةةةل ضنةةة  الواقعيةةةةة االشةةةتراكية الضنةةة  المضةةةةموضي مةةةن اللميةةةلة الماركيةةةةية وهةةةو مةةةةا - ج/

الما يةةةةة التاريخيةةةةة والتةةةةي محورهةةةةا االضيةةةةان والتةةةةاريخ  أو يةمةةةةل لميةةةة  )الما يةةةةة ال  ليةةةةة 
 .هةه التيمية الضن  الموضولي لأةموبظن ان كروكشة هو الةي 



الم تمةةةة    األ بلضةةةة ه  شةةةةكل مةةةةن اشةةةةكال الةةةةولي ومةةةةن هضةةةةا يعكةةةة   المضةةةةموضيوالضنةةةة  
 .والعال  الما ي

ضنةةةة ا حيا يةةةةا ولةةةةي    الموضةةةةولي  لةةةةيلميةةةة  الةةةةبعص )بالضنةةةة   أةمةةةةلوهةةةةةا الضنةةةة  الةةةةةي -
مو هةةةا ضةةةة  شةةةةخ  او م مولةةةة اشةةةةخا  بةةةةل هةةةو ضنةةةة  رعةةةةال مو ةةة  الةةةة  ةبنةةةةة كاممةةةةة 

 .مضحررةضارة و 
ويؤكةةةة  ضنةةةة ه  الموضةةةةولي هةةةةةا لمةةةة  مضةةةةمون العمةةةةل اال بةةةةي ال شةةةةكم  راللضةةةةان ي يةةةة   

 .يص ر لن ره  الواق  اللن االضلعال واأل بالواق  ويري  صورة الحياة 
والصةةةةورة اللضيةةةةةة لضةةةة ه  تت مةةةةة  رةةةةةي ريةةةة  الشةةةةةخو  وتتةةةةةاب  االحةةةة اث والحةةةةةوار بةةةةةين -

 .واللميلية وال مالية األخالقيةو ل يه  ضاقل لجركار الييايية  واأل بالشخو  
الةةة  ان يكةةةون تليةةةيريا حكميةةةا رهةةةو يليةةةر االلمةةةال اال بيةةةة تليةةةيرا ما يةةةا  أقةةةربوضنةةة ه   -

ميةةةتض ا الةةة  اللميةةةلة الماركيةةةية وهةةةو ينةةةو  االلمةةةال اال بيةةةة رةةةي ظةةةل مةابنتهةةةا لممبةةةا ئ 
 .التي قررتها الما ية التاريخية

كمةةةا يوحةةة ون بةةةين المحتةةةوى والشةةةكل ورةةةي ضنةةة ه  يوحةةة ون بةةةين الييايةةةة وبةةةين اللةةةن  -
والمنصةةةو  الوحةةة ة بةةةين المحتةةةوى الييايةةةي الثةةةوري وبةةةين ميةةةتوى لةةةال مةةةن الشةةةكل اللضةةةي 

يخضةةة  لمةةةا  وألضةةة لةةةج ب  إريةةةا وقةةة  هةةةا   بعةةةص الضنةةةا  هةةةةا االت ةةةاه لمةةةا و ةةة وا ريةةة  مةةةن 
 .الح ب الميؤولون رييريم  

 األثةةةةةرهمةةةةةل خصوصةةةةةية وقةةةةة  التةةةةةرص ) ةةةةةارو ي لم  ضظةةةةةريته  الضن يةةةةةة ألضةةةةة  يراهةةةةةا ت -
 .اللضي

والضنةةةة  المضةةةةموضي الةةةةةي التمةةةة ه الواقعيةةةةون االشةةةةتراكيون يةةةةربة قيمةةةةة الشةةةةكل بنيمةةةةة  -
المضةةةةمون ولةةةةةلد ال يلةةةةرص لمةةةة  اللضةةةةان لضةةةة ه  قوالةةةة  وتنضيةةةةات معيضةةةةة وال يةمةةةةب مةةةةن 

 .  ي ة لمتعبير أشكالالكاتب التلتيش لن 
 أمثةةةالوقةةة  تعةةةرص هةةةةا الضنةةة  الةةة  ضنةةة  المتحميةةةين لمواقعيةةةة االشةةةتراكية مةةةن غيةةةر الةةةرو  -

 . ارو ي وريشرواروض ل 
 
 
 



 الال  الواقعية االشتراكية 
 ماياكوريكي :

هةةةةو اشةةةةهر شةةةةالر واقعةةةةي اشةةةةتراكي و ارضةةةةل مةةةةن لمعةةةةت ايةةةةماؤه  رةةةةي محةةةةية 
اال ب واللةةةةن رهةةةةو كاضةةةةت لمروايةةةةة ولمميةةةةرحية ومخةةةةرج لهةةةةا وممثةةةةل وهةةةةو ريةةةةا  ايةةةةتنبالي 

االيةةةةتنبالية مةةةةن مةةةةضه  اشةةةةتراكي لبةةةةر تضظةةةةي  ح بةةةةي قممةةةةا و ةةةة ضا مثةةةةيال لةةةة  رةةةةي ينةةةةو  
 .االلت ا 

التةةةي كاضةةةت واليةةةة تابعةةةة لرويةةةيا  رةةةي  مهوريةةةة ) ور يةةةا  1894ولةةة  رةةةي تمةةةو   
 .اقص  يتالين تاليوريي لماد  أكبر أح النيصرية وهي الوالية التي اض بت 

ثنارةةةة رنةةة  كةةةان والةةة ه يحبةةةب وقةةة  ولةةة  مايةةةا كوريةةةكي رةةةي بيةةةت يعضةةة  بةةةاأل ب وبال 
رةةةةي حةةةةين كاضةةةةت احةةةة ى قريباتةةةة  تعممةةةة  النةةةةرادة  اليةةةة  قةةةةرادة شةةةةعر )بوشةةةةكين وليرمضتةةةةوف 

وقصةةةة  ) ون كيشةةةةوت  األةلةةةةالوالحيةةةةاب مضةةةةة صةةةةعره ومضةةةةة صةةةةعره ايضةةةةا قةةةةرأ قصةةةة  
 .وير راضتش 

ورةةةي يةةةن مبكةةةرة  ابةةة  الحيةةةاة الصةةةعبة بعةةة  ورةةةاة ابيةةة  وكةةةان ال يةةة ال رةةةي الثالثةةةة  
رةةةةي اللميةةةةلة  العمةةةةر لكةةةةن ةلةةةةد لةةةة  يثضةةةة  لةةةةن النةةةةرادة الصةةةةعبة )هي ةةةةل  والعشةةةةرين مةةةةن

رةةةةةي الييايةةةةةة وقةةةةة  ايةةةةةممت   و)ليضةةةةةين  رةةةةةي االقتصةةةةةا  الييايةةةةةي و)اض مةةةةة   و)مةةةةةارك  
احةةةةةة ى حمنةةةةةةات  إلةةةةةة قراداتةةةةةة  تمةةةةةةد الةةةةةة  التعةةةةةةرف لمةةةةةة  االشةةةةةةتراكية التةةةةةةي اضتهةةةةةةت بةةةةةة  

 تمالةةةات الح بيةةةة والتةةةي غةةةةت ريةةة  روح الثةةةورة والتمةةةر  رةةة ةا هةةةو يحضةةةر اال )الماركيةةةية 
وينةةةةةرأ المضشةةةةةورات ويشةةةةةترد رةةةةةي المظةةةةةاهرات وكثيةةةةةرا مةةةةةا أو لةةةةة  ةلةةةةةد اليةةةةة ن ومالحنةةةةةة 

 .الشرةة
 أولةةةة وكتةةةةب  حركةةةةة )االيةةةةتنباليين  إلةةةة اضضةةةة  ماياكوريةةةةكي  1913ورةةةةي لةةةةا   

  واألبةةةةيصقصةةةةائ ه بعةةةة  ان اضظةةةة  الةةةة  م ريةةةةة اللضةةةةون ال ميمةةةةة وهةةةةي قصةةةةي ة )النةةةةاضي 
ولكضةةة  رةةةي اليةةةضة ضليةةةها ةةةةر  مةةةن الم ريةةةة  ة )إصةةة  وقصةةةي  وقصةةةي ة )قمةةةي  المتةةةأضل 

رتلةةةرل لمضةةة وات واال تمالةةةات والمظةةةاهرات مةةة  العضايةةةة بالشةةةعر وكةةةان ةةةةر ة مةةةن الم ريةةةة  
خرا ةةةةةاً حةةةةةار ا لمعضايةةةةةة بالميةةةةةرح كتابةةةةةةة وتمثةةةةةيال  ورةةةةةي رتةةةةةةرة يةةةةةضوات الحةةةةةرب االولةةةةةة   وا 

ولات  قمتةةة  رةةةي الشةةةعر رةةةال   اضةةةب موضةةة إلةةة بةةة أ صةةةعو  مايةةةا كوريةةةكي  1917_1914



الةاتيةةةة بةةة ا اهتمامةةة  بالموضةةةولات الييايةةةية ولمةةة  الخصةةةو  موضةةةولات الحةةةرب وكةةةان 
 .راتحتها قصي ة )المضت الحرب 

مةةةا كتبةةة  مةةةن قصةةةائ  رةةةي هةةةةه اللتةةةرة قصةةةي تان همةةةا )يةةةحابة رةةةي  أرو  أنلمةةة  
 وتمةةةي هةةةاتين النصةةةي تين قصةةةي ة ثالثةةةة هةةةي )الحةةةرب والكةةةون  و)م مةةةار اللنةةةرات  البضةةةةال 

وقةةة  هةةةا   ريهةةةا الحةةةرب العالميةةةة االولةةة  وقةةةة  مضعةةةت اليةةةمةات ضشةةةرها رمةةة  تضشةةةر االبعةةةة  
التةةةي ربةةةة مايةةةا كوريةةةكي مصةةةيره بهةةةا مضةةةة ان قامةةةت وقةةة  ضشةةةة مضةةةة اضئةةةة رةةةي  أكتةةةوبرثةةةورة 

 .مي ان الشعر الييايي الةي يب و ري قصي ت  الشهيرة )ضشي  الييار 
رنةةةة  ضظمهةةةةا بةةةةين لةةةةامي  مميةةةةون 151الظةةةة  قصةةةةائ ه الثوريةةةةة رهةةةةي قصةةةةي ة  أمةةةةا

بيةةةت وترمةةة  الةةة  اللةةةالح رةةةي  1711وهةةةي ممحمةةةة ايةةةةورية تتةةةألف مةةةن  1921_1919
رويةةةةيا الثةةةةورة لمةةةة  ان قمةةةةة ضشةةةةاة  اال بةةةةي واللضةةةةي بةةةة ا مضةةةةة لمةةةةل رةةةةي )وكالةةةةة البةةةةرل 

حيةةةةةث اشةةةةةتراد مةةةةة  م مولةةةةةة مةةةةةن الشةةةةةعراد والريةةةةةامين  1922_ 1919 الرويةةةةةية  بةةةةةين
رةةةةي الةةةة اخل  الصةةةةمو  والكلةةةةاحلائيةةةةة لمحةةةةص لمةةةة  و  إخباريةةةةةبابتكةةةةار ممصةةةةنات   اريةةةةة 

 .وري  بهة النتال
 .ضموةج مضها 1311وق  صم  مايا كوريكي لوح ه  
وهةةةةو   mafايةةةة  شةةةةالرضا  ارا لمضشةةةةر اةمةةةةل لميهةةةةا )مةةةةاف  1922ورةةةةي لةةةةا   
  lef)لةةةةف أيةةةة رةةةةي مويةةةةكو ورةةةةي العةةةةا  الةةةةةي  ) معيةةةةة االيةةةةتنباليين المختصةةةةر االيةةةة  

وقةةةةةة  ةرحةةةةةةت شةةةةةةعار معال ةةةةةةة الموضةةةةةةولات  ي اللةةةةةةن وهةةةةةةي )م مةةةةةةة  بهةةةةةةة الييةةةةةةار رةةةةةة
اال تماليةةةة بااليةةةتعاضة بةةةالمضه  االيةةةتنبالي وتصةةةلية لمةةة  ال مةةةال مةةةن اللضةةةون التةبينيةةةة 

 .وةرح الشعار الييايي ب يال لمشعر التنمي ي 
ومضةةةة اضئةةةة ضةةةال مايةةةا كوريةةةكي حةةةب ال مةةةاهير وتأييةةة ه  ولنةةةي مةةةن اليةةةمةة الةةة ل  

 .واللن و الية من  لاة الثورة االشتراكية األ ب ال ألوالتأيي  حت  صار لمما من 
وقةةةة  اقتةةةةرن ةلةةةةد بضشةةةةاة  رةةةةي ميةةةة ان الصةةةةحارة والييايةةةةة رعمةةةةل رةةةةي الع يةةةة   

 األ بية.الصحف والم الت التي احتضضت شعره وكتابات  
لمةةةة  اثةةةةر ورةةةةاه ليضةةةةين قائةةةة   قصةةةةائ ه الممحميةةةةة ألظةةةة كتةةةةب  1924ورةةةةي لةةةةا   

  النصةةةي ة )ضموة ةةةا وريعةةةا لشةةةعر ماياكوريةةةكي الةةةةي قةةةا  الثةةةورة االشةةةتراكية رةةةي رويةةةيا وتعةةة
 اإلضياضية.لم  العضائية اال تمالية 



ولةةةة  تكةةةةن مواهةةةةب مايةةةةا كوريةةةةكي رةةةةي اليةةةةيضما والميةةةةرح اقةةةةل مضهةةةةا رةةةةي الشةةةةعر  
لشةةةةةر ضصةةةةةا  أحةةةةة العضةةةةةائي رنةةةةة  لضةةةةة  الشةةةةةالر بكتابةةةةةة )الييضاريو لميةةةةةيضما وقةةةةة   ريهةةةةةا 

 .ييضمائيا
الميةةةرحية التةةةي لنيةةةت الحظةةةوة لةةة ى الضنةةةا  ميةةةرحية شةةةعرية بعضةةةوان  ألمالةةة ورةةةي  
ثةةةةةة  اتبعهةةةةةةا بميةةةةةةرحية ضثريةةةةةةة لضواضهةةةةةةا  1918كتبهةةةةةةا لةةةةةةا    المضةةةةةةحد  وقةةةةةة)المعةةةةةة  

ميةةةةرحيات   أخةةةةر)البنةةةةة وهي كومي يةةةةة يةةةةاخرة مو هةةةةة ضةةةة  الةبنةةةةة البور وا يةةةةة وكاضةةةةت 
اهرة وريهةةةةةةا يضتنةةةةةة  ظةةةةةة 1929هةةةةةةي )الحمامةةةةةةات التي اضتهةةةةةة  مةةةةةةن ضظمهةةةةةةا شةةةةةةعرا لةةةةةةا  

ررضيةةةا والواليةةةات  إلةةة  أيةةةلارهمايةةةا كوريةةةكي مةةةن  أرةةةا البيروقراةيةةةة رةةةي ال ولةةةة هةةةةا وقةةة  
مشةةةةاه ات  رةةةةي رحالتةةةة  بلةةةةيص مةةةةن الت ةةةةارب والخبةةةةرات  أم تةةةة المتحةةةة ة والمكيةةةةيد حيةةةةث 
 اإلب الية. ألمال كان حصيمتها الكثير من 

اكوريةةةةكي والييايةةةةية الكبيةةةةرة التةةةةي قةةةة مها ماي األ بيةةةةةولمةةةة  الةةةةرغ  مةةةةن ال هةةةةو   
 أويةةةةةةاةاال تماليةةةةةةة وبخاصةةةةةةة  األويةةةةةةاةاضةةةةةة  لةةةةةة  ييةةةةةةم  مةةةةةةن ضنةةةةةة  بعةةةةةةص  إاللةةةةةةبال ه 

 .والييايية األ بيةالبور وا ية بل حت  المثنلين الةين اختملوا مع  ري ملاهيمه  
واللةةةةةن والت امةةةةة  بمبةةةةةا ئ الثةةةةةورة الرويةةةةةية قةةةةة   األ برةةةةةي  إب الةةةةة ان حصةةةةةيمة  إال

والييايةةةية غيةةةر ان شةةةةيئا  األ بيةةةةاللضيةةةة و  األصةةةع ةاحتلظةةةت لةةة  بموقعةةة  المتةةةألل لمةةة  
واحةةةة ا ظةةةةل يحيةةةةر ال اريةةةةين الةةةةةين لةةةة  ي ةةةة وا لةةةة  تعمةةةةيال منضعةةةةا ةلةةةةد هةةةةو اضتحةةةةار بةمنةةةةة 

قمبةةة  تاركةةةا ريةةةالة صةةةعيرة يعتةةةةر ريهةةةا لةةةن الميتةةةة المل عةةةة التةةةي  إلةةة يةةة  ها ريمةةةا ينةةةال 
 .1931ضييان  14اضتهت بها حيات  وةلد ري 

 


