
 الطبيعةالواقعية 
 وتطوره:نشأة المذىب 

ويعنلللل  الطبيعللللة وىللللو مللللذىب ا بلللل  ظيللللر  لللل   الطبيعللللةي يتينلللل الكممللللة   أصلللل 
الوييلللوت  إلللل الثملللث اي يلللر ملللل العلللرل التورلللث  شلللر  للل  اوربلللو ثللل  انتعللل  منيلللو بعللل  ذلللل  

 األمريكية.المتح ة 
 .ال نيوية وابوالكممة اصطالح  مرف  ق ي  يعن  المو ية 

ويتميلللز ىلللذا الملللذىب بول قلللة  للل  تصلللوير الواقلللث وبتح يللل  طبلللث اينرلللول ومصللليره تح يللل ا  
 . قيعو وىذا يعن  ال المذىب ش ي  الويء لمطبيعة

 س/    اي بم  نشأت ؟ ومل ى  روا ىو؟
 إللللل كونللللت  رنرللللو الميلللل  ايو  لنشللللو و وتح يلللل  مفيومللللو و صوصللللو بعلللل  ال انتيلللل  ج/
يلللللة لروايلللللة الشلللللر   للللللو منلللللذ نشلللللر مع ملللللو الطبيعلللللة الثون األبصلللللور  يزويي اللللللذ أميللللل  

را لللل  الروايللللة التلريبيللللة العمميللللة ذللللل  الحلللليل بلللل  صللللور منللللذ  8968 راكللللولي  للللو  تيريللللز 
 . ول منوزع

ملمو لللة ملللل ايرلللموء  8881رلللنة   للل  كتوبلللو  الروايلللة الطبيعيلللةي  برونيتيلللري أور وقللل   
 ضللللال   مللللوبير و وبيللللة وبورللللول ولللللورج اليللللوت أمثللللو  ملللل  انيلللل  مللللل روا  ىللللذا المللللذىب 

 للللل زوي واذا كللللول ىنللللو  مللللل رللللب  زوي مللللل ايبللللوء الللللذيل ربطللللوا اي ب بيللللذا ايتلللللوه 
 لللأني  لللل  يرلللتطيعوا المحلللو  بمحوولتلللو وي الوصلللو   ي شلللونفيموري و يلللورانت العممللل  مثللل  

 ال  مرتواه الفن     معوللوتو الروا ية 
س/ لملللو اطمللل  الكتلللوب حكملللو بلللأل البيعلللة ىللل  ملللذىب زوي  مللل  اللللر   ملللل وللللو  كتلللوب 

 ربعوه    ذل  ؟ 
ضللللمنو مللللل معوللللللة ال الطبيعللللة ىلللل  مللللذىب زوي بمللللو تت لللللز  بعللللض الكتللللوب  ملللل  ج/ 

 مميلللة وتتطمبلللو ملللل  مرلللفة مو يلللة حتميلللة بينملللو كلللول رلللبعو ملللل اللللواقعيل اقللل  وضلللوحو 
شلللأل بملللزا  كيللل   أقلللرر ألواتعونلللو  للل  ويءاتيللل  الفمرلللفية ولعللل  كتلللب زوي يعلللو  ي اريللل   

يلللللب ال يكللللول نظللللو  الحيللللوة البشللللرية وي ال اكللللول ريورلللليو او  يمرللللو  او ا القيللللو ال 
 .ميو تحمي  بريط لشريحة مل الواقث كمو ىوالموحة الت  ارر

 ي المطبيعة ؟ إل تيغ    س/ كي  وص   



ة طريعللللة وتطللللور لمواقعيللللة وىلللل  نتيلللللة طبيعيللللة لحولللللة يللللال الطبيعج/ يللللرا   للللول تلللليغ ي 
 ل ي ة لمتم ل 

 لتطبي  مذىب الواقعية الطبيعية ؟    كتوبوتو  س/ مو ى    وات زوي
  للللو زوي  لللل  كتوبوتللللو الروا يللللة والمرللللرحية اللللل  محوكللللوة العممللللوء  لللل  م تبللللراتي   لللل   ج/

ه تمللل  ءراآو ع أرلللرحية وقللل  النتلللو ا والحعلللو   التللل  رلللع  الللل  كشلللفيو كتلللوب العصلللة والم
 التلريبيةي. العصة وىو  8881 و   أص ره   كتوبو الذي 

للللول  مبو  يلللوالطبيعلللة بلللأثر ملللل الفمرلللفة التلريبيلللة التللل  وضلللث  إلللل وربملللو كونلللت الللل  وة 
رلللتيوارت ميللل  وال ا يلللة الللل  المعر لللة المثملللرة ىللل  الحعلللو   وحللل ىو وال العملللو  التلريبيلللة 

 .اليعينيةى  الت  تم نو بولمعور  
زوي  للل  كتوبلللة روايوتلللو الللل   أ  امعلللول شللل ي  بولواقعيلللة ولعللل  لللللملللوالطبيعيلللة  للل  اي ب   

تللللورب  مللل  الطبيعلللة وا لللذ بعلللوانيل  مللل  الوراثلللة اذا  نللل  بلللولمظير الفرلللمل  لش وصلللو 
وا  لللل  بللللول  اي للللال  والعواطلللل  محكومللللة حكمللللو حتميللللو بعللللوانيل منللللوظرة ليللللذه العللللوانيل 

ل  والفرللليولول  وتكلللول العصلللة ملللل ىنلللو ممحعلللة بولتلللوري  الطبيعللل  التللل  تحلللر  البلللويولو 
 والتلريب. والطب وت ضث كمو ي ضث ىذال العممول ال  منيا مز وج مل المالحظة

 س/ مو  القة الواقعية الطبيعية بولواقعية النع ية ؟
ذا  كونللللت الطبيعيللللة قلللل  وللللل ت  لللل  احضللللول الواقعيللللة النع يللللة  أنيللللو قلللل  ا  للللت  وا 

 .الوريثة الشر ية ليو أنيو
را عللللت ىللللذا المللللذىب ي يمكللللل ال تحترللللب  ملللل   والواقللللث للللليس كللللذل  :يل العيللللوب التلللل 

الواقعيلللللة التللللل  ارلللللتم ت صلللللورىو و موضلللللو وتيو ملللللل كللللل  الطبعلللللوت ايلتمو يلللللة وكونلللللت 
ة يلللترلللم   للل  منيليلللو رلللموكو ي يشللليل بولمواضلللعوت ال معيلللة كملللو ىلللو الحلللو   للل  الطبيع

لللذل  شللل معظلل  الكتللوب حممللتي   ملل  مللو را عيللو مللل ىبللوط  معلل   لل  مللو ة تلوربيللو التلل  
 .انح رت ال  المرتويوت ال نيو مل الملتمث

واذا كونللللت الطبيعيللللة قلللل  انتيللللت  نلللل  زوي مللللذىبو متكللللومال  لللل  ابعللللو ه الفكريللللة  
 إلللل  ي كونكلللور ا ملللول و للللو  قللل  رلللبعوه  األ لللويلوالفنيلللة  لللأل ملللل الواللللب العلللو  ال 

 ىلللذه الللل  وة حتللل  لعللل   للل ىمو بعلللض الكتلللوب مبتكلللريل ليلللذا الملللذىب  للل  اي ب الفرنرللل 
ولعللل  نشلللأ ىلللذا الملللذىب بتلللأثير ملمو لللة ملللل العوامللل  يعلللو  بعضللليو الللل  الملللؤثرات الفكريلللة 



التللل  قلللو   ييلللو  يللل رو منيللللو العملللو  التلريبيلللة  للل  اي ب والتللل  رلللب  وال وضلللث مبو  يلللو 
 .لول رتيوارت مي 

املللو الطبيلللب الفرنرللل  المشللليور  كملللو  بلللر نلللور ي كلللول اكثلللر تلللأثيرا ملللل كللل  ىلللؤيء  
ي  معلللل  ل للللص مبو  للللو العمميللللة التلريبيللللة  لللل  كتوبللللو  ملللل    اللللل   رارللللة  لللل  المللللذىب زو 

 للللة وطبعيللللو  ملللل  الحيللللوة ومللللل ىللللذا الكتللللوب ا للللذ زوي منيليتللللو المعرو  الطللللب التلريبلللل ي
 .  ه   ييو ق رة  ذة    ال قة والتحمي  العمي البشرية تر 

 التع   العمم  ، وضح ذل  س/ يعو  النعو  ال الطبيعية ليرت روا ثمرة مل ثمرات
ذا التعللل   العممللل  المطلللر  اللللذي ارلللتثمره ال الطبيعلللة ليرلللت رلللوا ثملللرة ملللل ثملللرات ىللل ج/ 

زوي وزملللالؤه لصلللولح اي ب الروا للل   كونلللت المالحظلللة ال قيعلللة مكلللول الت يللل  الفنللل  وكلللول 
الحلللللس الحعيعللللل  مكلللللول الحلللللس اينفعلللللول  وتحلللللو  كللللل  ذلللللل  الللللل  وضلللللث ا بللللل  ي ضلللللث 

 .لمرتل ات التلربة المعيشية والمعونوة  م  الرواء
تأثيرىلللو الفو للل   للل    لللث اي ب الللل  ميلللو يل كونلللتي رلللت وملللل قبللل  ذلللل  كلللول لفمرلللفة  اول

 .العمو  التلريبية
 للل  نظريتلللو  ولعللل  كونلللت الصلللمة بللليل اي ب وبللليل  مللل  الوراثلللة التللل  وضلللث مبو  يلللو  تللليلي

العو ملللة  مللل  تحعيللل  الصلللمة بللليل اي ب ملللل ليلللة وبللليل الوراثلللة والبي لللة والزملللول واحللل ة 
مللللل العواملللل  التلللل  تركللللت اثورىللللو  لللل  المللللذىب الطبيعلللل  ويعللللزي بعللللض الكتللللوب قيللللو  ىللللذا 
الملللذىب   للل  كللل  ملللل العصلللة والمرلللرح الللل  ملللو  رضلللو قلللونول تنلللوزع البعلللوء ومحووللللة كللل  

اورلللث ثلللراء و اكثلللر ا تنلللوء ملللل حيلللوة  يلللره ملللل ا وتلللو  للل  انرلللول ال يحيلللو حيلللوة مو يلللة 
العطيللث اينرللون  بلل  ىللو يتورللل   ا مللو اللل  تملل  الحيللوة بملللص  مللوء ىللؤيء الضللعفوء  لللل 
طريللل  التللللورة والصلللنو وت ايحتكوريلللة وترللل ير العملللو  المرلللوكيل  للل  المصلللونث والحعلللو  

يي  رمعيللللل  وىللللل  ورلللللوقي  الييلللللو كملللللو ترلللللو  الموشلللللية لعلللللوء  راىللللل  ي تكلللللو  تمرللللل   مللللل
يربطلللول بللليل تنلللوزع البعلللوء  مللل  ىلللذه الصلللورة وبللليل البي لللة وي رللليمو البي لللة التللل  يرلللو  
 ييلللو اي تلللراس ايحتكللللوري  مللل  ىلللذا النحللللو وىلللو ا تلللراس ي ملللل  الفعلللر والملللرض والليلللل  

الضلللع   إي أميلللوتي و  إبلللو ي ويلعللل  ملللل ابنلللوء الطبعلللة الللل نيو ذريلللة ضلللعو و ي يرثلللول  لللل 
 .و بوال  األمراضو 

 س/ مو ى  مراح  تطور الواقعية الطبيعية ؟



 8886لعلللل  مللللرت الطبيعللللة بمراحلللل  متبوينللللة مللللل تأريرلللليو الفعملللل   ملللل  يلللل  زوي  للللو  ج/
 .وبمغت اوج قوتيو    منتص  الربعينيوت حيث ات ذت صيغتيو النيو ية

و مللل  اللللر   مللللل ال المشلللوك  الريورلللية وايلتمو يللللة التللل  الملللت بفرنرللللو قللل  رللللو  تيو  
تنلللللوو   أل إيرلللللب اتلوىيلللللو العممللللل   مللللل  ر للللل  منيليلللللو بولموضلللللو وت الكثيلللللرة التللللل  تنو

كتوبيلللو لملوانلللب الرلللمبية المنحطلللة التللل  تتعلللورض ملللث العلللي  ال معيلللة والمبلللو ئ اينرلللونية 
اللللذيل بللل أوا يتصلللي ول  يوبيلللو واتلوىوتيلللو  اإل للللوبالر يعلللة قللل  حرلللر  نيلللو الكثيلللر ملللل 

 .ال  اللوانب الرمبية الت  تعكريو النموذج المنحطة مل الملتمث
لموضلللللو وت كونلللللت ورللللليمة نولحلللللة لتطبيللللل  ملللللنيلي  العممللللل   للللل  لكلللللل تمللللل  ا 

الروايلللة والمرلللرحية ب وصلللة ومكلللني  ذلللل  ملللل الغلللوص  للل  ا ملللو  مشلللوك  تمللل  الطبعلللة 
اتليلللللواي  للللل  تصلللللوير وتشلللللريح طبيعتيلللللو  للللل  ظللللل  ملللللنيلي  العممللللل  المعلللللرو   وذلللللل  

كلللذل   للل   اإلنرلللول إلللل  تحميللل   والملللو الطبيعيلللة والفيزيولوليلللة اللنرلللية  يلللو، وقللل  نلحلللوا
تصلللويرى  لمعلللول  الفكلللري التو لللو، ليلللذا اإلنرلللول ولغرا لللزه الرلللو مة التللل  تمعلللب اكبلللر  ور  للل  
كلللل  تصللللر وتو ولكللللل ذللللل  قلللل  أ ا إللللل  قطللللث صللللالتي  بولتيللللور الللللواقع ،  ورللللعطوا  للللل 
وللللللوىي  أقنعلللللة الواقعيلللللة وقلللللولوا أل الطبيعلللللة البشلللللرية  ورللللل ة بأصلللللميو،  لللللوتليوا إلللللل  

 والغريزية    ىذه الطبيعة. تصوير اللوانب المظممة
 

 اى   صو ص المذىب الطبيع :
تميللللز المللللذىب الطبيعلللل  بملمو للللة مللللل ال صللللو ص التلللل  ينفللللر  بيللللو  ول  يللللره 

 مل المذاىب:
وأوللللل  ىللللذه ال صللللو ص، إ  للللو  الطبيعيلللليل  لللل  األ ب الطللللر  العمميللللة ال وصللللة  -8

بولطبيعللة ومللو يتصلل  بيللو مللل ورللو  ، ترللتعيل بيللو  ملل  ر لل  منيليللو العمملل   لل  
 تحعي  أى ا  الواقعية.الوصو  إل  

                ولعلللللللل  قللللللللرر الطبيعيللللللللول و لللللللل  معلللللللل متي  زوي، تطبيلللللللل  الطريعللللللللة العمميللللللللة  
 الصورمة  م  الحيوة الفكرية والعوطفية.



وملللل ىنلللو قلللو  أصلللحوبيو، ال الطبيعلللة ليرلللت حوللللة ثوريلللة و وضلللوية، ولكنيلللو ثملللرة تطلللور 
ل تعلللرض طبيعللل ، وىلللذا يعنللل  أل ملللو ة تللللوربي  ي ت ضلللث لممالحظلللة حرلللب، بللل  يللللب ا

  م  قوانيل الطبيعة، وأوليو التلربة.
حمللل  الطبيعيلللول  للل  أ بيللل ،  يلللوب الملتملللث بول قلللة التللل  يرلللتعمميو  لللول  الطبيعلللة،   -2

وذكلللروا أل وظيفلللة األ ب ىللل   رارلللة وكشللل  العلللوانيل التللل  ت ضلللث ليلللو حيلللوة الفلللر ، وىللل  
 العوانيل ايلتمو ية الت  ا تم ىو الواقعيول النع يول.

و نللل  الطبيعيلللول ب رارلللة البي لللة ايلتمو يلللة منطمعللليل  للل  ذلللل  ملللل أيملللوني  بتأثيرىلللو  -1
 للللل  الملتملللللث، ومتلللللأثريل بنظريلللللة  تللللليلي التللللل  ارلللللمفنو الحللللل يث  نيلللللو، ولكلللللني   ررلللللوا 
اللوانلللب الضللليعة  للل  الورلللط ايلتملللو  ، واللللذي اقتصلللر  مللل  الملللنحط منلللو، مملللو صلللور 

صللللوير، ورلللليمة لمكشلللل   للللل طبيعللللة أبطللللولي  ىلللل  و   لللل  انتعللللو ى ، وربمللللو كللللول ىللللذا الت
 ونموذليو الري ة الت  ول وىو تشك  ظوىرة    الملتمث.

ولعلللل  انلللل  ث الطبيعيللللول  لللل  وضللللث الصللللمة بلللليل العملللل  وبللللل األ ب، بإ  للللولي  الطللللر  -4
العمميللللة لممعر للللة  لللل  مؤلفللللوتي  األ بيللللة، وبللللذل  حععللللوا  لللل   رارللللتي  اللونللللب التطبيعلللل ، 

 ة والتأم .ومل ىذه الطر ، المشوى 
وملللل ىلللذا المنطللل  ارلللتنكروا أيلللة   لللوة و ظيلللة و معيلللة لللل  ب، واكتفلللوا بتصلللوير الحعلللو   

 وتحميميو.
والطبيعللللللة ي تعنلللللل  الرلللللللوع إللللللل  الطبيعللللللة وارللللللتميوميو أو محوكوتيللللللو، أو أل يتللللللر  -5

األ يللللب لطبيعتللللو يعللللو  مللللو يشللللوء  لللل  أي قولللللب شللللوء، ولكنيللللو تعنلللل  طريعللللة ل يلللل ة  لللل  
رللللتم ت  كرتيللللو مللللل الللللروح العمميللللة التلللل  رللللو ت النصلللل  الثللللون  مللللل معوللللللة األ ب، ا

 العرل التورث.
و لللل  نعلللل ى  األ بلللل ، ر للللض الطبيعيللللول الفكللللرة العو مللللة بوإلبلللل اع وال ملللل  وارتعوضللللوا -6

  نيو بولوثو عية ال قيعة    العم  األ ب .
كملللللو ر ضلللللوا ا تيلللللور الموضلللللوع األ بللللل ، إل كللللل  موضلللللوع يصلللللمح  للللل  نظلللللرى  ملللللو ة -7

ربللللة اإلب ا يلللللة، ولكللللل ذلللللل  انحللللل ر بيلللل  إلللللل  المرلللللتويوت الر يصللللة التللللل  ير ضللللليو لمتل
الللل يل، ويأبوىلللو العلللر ، وتشلللم ز منيلللو اللللنفس ويمليلللو اللللذو  الرلللمي ، وقللل  ولللل ت ىلللذه 

 الظوىرة    األ وا  األ يرة مل توري  ىذا المذىب.



 ا  لعللللل   لللللر  الطبيعيلللللول بللللليل المالحظلللللة والتلربلللللة، إذ المالحظلللللة  نللللل ى ، ارلللللت  -8
ورلللو   البحلللث ل رارلللة الظلللواىر الطبيعيلللة كملللو ىللل   ول تغييلللر، والتلربلللة، ارلللت  ا  نفلللس 
الورلللو   بعصللل  التغييلللر والتبللل ي ، لموصلللو  إلللل   ويلللة، ويرللللث الفضللل   للل  ىلللذا إلللل   زويي 

 والعم  التلريب . ةنفرو، الذي  ر  أيضو  بيل العصة التلريبي
 ب، إذ يب  لو مل التأوي .وير ض زوي كذل  أل يكول العوص مصورا   حر

ويللللر ض الطبيعيللللول، أل يضللللعوا لعصصللللي  نيويللللوت واضللللحة، وكللللذل  ير ضللللول إظيللللور -9
 للللللواطفي   يلللللل  حيللللللو يول انطبللللللو يول موضللللللو يول يكتفللللللول بعللللللرض الحعللللللو    رضللللللو  

 موضو يو   م  الملتمث لينبيوا إل  أ طو يو.
ي  إللللل  تأكيلللل  يرللللع  الطبيعيللللول، إللللل  تأكيلللل  اإلحرللللوس بولحعيعللللة أكثللللر مللللل رللللعي -81

 اإلحروس بوللمو ، ول  تع  الحعيعة المطمعة مل أى ا ي  ب  الحعيعة النربية  عط.
واليلللل   مللللل العصللللة التلريبيللللة للللل يي ، ىللللو معر للللة الظللللواىر اإلنرللللونية ومللللو يتصلللل  -88

بيللو مللل نشللوط  عملل  وحرلل ، وبيللول تللأثير الوراثللة والبي للة  يللو، والكشلل   مللو يللؤو  إليللو 
 ذل  النشوط.

 س/ مو ى  اى  الظواىر الفنية    العصة التلريبية ؟
 :الظواىر الفنية الت  تتميز بيو العصة التلريبية الطبيعية، ى  اى  ج/

الوصلللل  العصصلللل  الللللذي يتنللللوو  اإلنرللللول  لللل   قللللو   حيوتللللو العومللللة وال وصللللة، كمأكمللللو 
قميمو.  وممبرو وبي تو وقريتو وا 

والطبيعللللة ي تنحصللللر  لللل  أرللللموب بال لللل  معلللليل بعينللللو، وي ت ضللللث لمللللزاج لمو للللة -82
يلللث الليلللو  الش صلللية، تعتمللل   مللل  تطلللور الععميلللة بلللذاتيو، بللل  ىللل  أ ب مفتلللوح  مللل  لم

 البشرية وتبحث  ل الوثو   الت  تكش   ل إنرول مو.
وملللل  صلللو ص العصلللة الطبيعيلللة، أنيلللو  يلللر ش صلللية بمعنللل  ال العلللوص لللليس إي  -81

كوتبلللو  نورللل و، ي يصللل ر احكوملللو ، وي يرلللت مص نتلللو ا، وبيلللذا ت تفللل  ش صللليتو، ويحلللتفظ 
للللر  العلللرض، وىلللذا يعنللل  أل  مللل  العلللوص ينحصلللر  للل  ترللللي  لنفرلللو بمواقفلللو مكتفيلللو  بم

 حركوت الش صيوت، مل  ير أل يت       تم  الحركوت.
و لللل  المللللذىب الطبيعلللل ، تتغمللللب الحعيعللللة  ملللل  كلللل  مللللل الععلللل  والتفكيللللر،  ولكوتللللب  -84

 الواقع ، ي يعكس روا الواقث، حت  لو تعورض مث العع  والتفكير.



يعلللة المللللر ة، كشلللفو  ي يحفللل  بول لللل  أو الحيلللوء للللذل  كشلللفوا  للل  روايلللوتي ، الحع
 أو التعولي .

والفنللللول الطبيعلللل ، ينلللل ما  لللل  الطبيعللللة حتلللل  يكللللول لللللزء  منيللللو،  للللال يز ر يللللو كمللللو -85
يصللللنث الكوتللللب الرومونرلللل ، وي يلر ىللللو نحللللو الكمللللو ، ونحللللو مللللو يحللللب أل يراىللللو، كمللللو 

الت للللريا، كمللللو يصللللنث الفنللللول يصللللنث الفنللللول المثللللول ، وي يتمفيللللو بكثللللرة التعميلللل  والتحميلللل  و 
 الواقع .

  صو ص المررح الطبيع 
نشللللوط وارللللث  لللل  المرللللرح، ويعلللل   ابرلللللي، الرا لللل  األو  ليللللذا  طبيعلللل  كللللول لممللللذىب ال

الملللذىب  للل  كتوبلللو المرلللرح كملللو يتميلللز ملللل كللل  كتلللوب المرلللرح الطبيعيللليل اللللذيل انحللل رت 
 حضيض الموضو وت اليوبطة، الت  ي تتعي  ب يل أو  ر  أو تعمي .مررحيوتي  إل  

لعلللل  تنللللوو   ابرلللللي  لللل  مرللللرحو الموضللللو وت العو يللللة التلللل  تز للللر بيللللو الحيللللوة 
 ايلتمو ية وتوبعو    ذل  الع ي  مل تالمذتو، الذيل تأثروا بأ كوره ومنيلو.

وير لعللللل   نللللل  كتلللللوب المرلللللرح الطبيعيلللللول، وملللللني  زوي،  نويلللللة  وصلللللة، بتصللللل
اللوانللللب الرللللمبية المت نيللللة  لللل  شللللرا ح معينللللة مللللل الملتمللللث، تللللوركيل اللوانللللب األ للللرا 
العو يلللة والطبيعيلللة وبلللذل  لللل  يصلللفوا لنلللو إي مرتشلللف ، كللل  ملللو  يلللو مللللونيل، أو نوقصلللوا 

 التكويل، أو منحر ول.
 يلللر أل اللللذيل قمللل وا ابرلللل  للل  الحلللوار و للل  األرلللموب، و للل  تصلللوير الش صللليوت 

وبو  لللل  تصللللوير ش صلللليوتو، أرللللموب تحميملللل  ينتيلللل   ا مللللو  إللللل  تععيلللل   شللللموا، ألل أرللللم
العوا لللل ، وىللللذا ي تملللل   للللل أرللللموب الطبيعيلللليل الللللذيل للللل  يعنللللوا بولعوا لللل  والعللللوانيل  لللل  
تصللللوير ش صلللليوتي ،  يلللل  ينعمللللول مللللل الحيللللوة صللللورة طبيعيللللة صللللو قة بعيلللل ة  للللل قيللللو  

 ورية رو رة.الشرا ث واآل اب، واأل را ، ومررحيوتي  تصور ش صيوتيو  
ىلللو الصللل    للل  النعللل ، بعيللل ا   لللل ايرلللتنبوط وكلللول كللل  ىميللل   للل  مرلللرحيوتي ، 

أي يتللل  موا  للل  الصلللورة الواقعيلللة، وي ، وكلللول ملللل أىللل ا ي ، والتحميللل  و وليلللو  ملللل الز ر لللة
يعمعللللوا  مييللللو، وي يضلللليفوا إلييللللو، وي ينعصللللوا منيللللو، ولعلللل  كللللول ابرللللل  ملللل   كللللس ذللللل  

 تحمي  وايرتنبوط ومغرقو  كذل  بولتفكير العمي .تمومو، كول مغرقو  بول



ولعلللل  تللللوبث كتللللوب المرللللرح الطبيعيللللول أرللللتوذى  زوي  لللل  العنويللللة  لللل  تصللللوير  -
حيلللوة الطبعلللة الللل نيو، ونعملللوا إلللل  النلللوس كللل  ملللو املللت تل بلللو تمللل  الحيلللوة ملللل تللل ل و رلللو  

ت  للللل   معللللل ، وملللللل ملللللرو   مللللل  الشلللللرا ث والعلللللوانيل واأل لللللرا  واألصلللللو ، وللللللذل  كثلللللر 
مرللللرحيوتي  صللللور اإللللللرا  والتيو للللت األ القلللل  والشللللذوذ والضللللعة والمللللؤ  واللللل نس والحللللب 

 البييم  والرمو  الرو ب.
ولعللللل  أ لللللو وا بلللللأني  ىللللل  وا ملللللل وراء ىلللللذا كملللللو، أل يضلللللعوا النلللللوس أملللللو  ملللللرآة 
الحعيعللللة التلللل   طللللرا  مييللللو بصلللل   مكشللللو ، وصللللحرا بللللأل  رضللللي  مللللل ذللللل ، ىللللو أل 

ة الصلللللحيحة أملللللو  المصلللللمحيل لتللللل اركوا أ طورىلللللو ويعمملللللوا  مللللل  يضلللللعوا الصلللللورة الطبيعيللللل
 إصالحيو.
و للللل  كتلللللوبتي  لممرلللللرح، ي يكثلللللر الطبيعيلللللول ملللللل ارلللللت ا   نوصلللللر الموضلللللوع  -

ويتبرللللطول  لللل  ارللللت  ا  الععلللل ة والحركللللة والحيلللل  المرللللرحية وز ر يللللو، ويعرضللللول  للللل 
الممملللة أو الملللؤثرة  األحو يلللث اللونبيلللة، ويعتصللل ول  للل  ارلللت  ا  العطلللث الطويملللة وال طلللب
 أو المفتعمة ويرتعيضول  ل ذل  بولحوار الطبيع  كيفمو يكول ىذا الحوار.

و ولبللللو  مللللو يميمللللول إللللل  الحللللوار ال للللول  مللللل التنميلللل  الللللذي ي تللللربط بلللليل أطرا للللو 
روابللللط الصللللنعة البال يللللة، والتصللللنث الزا لللل ، لللللذل  يكللللول الحللللوار للللل يي   و يللللو  برلللليطو  

 النوس. مألو و  كولذي يكول بيل
وي يعنللللول كللللذل   برللللب  ذروة الموضللللوع  لللل  روايتللللو، بلللل  يؤثللللول تللللر  المشللللوى  
 للل  حيلللرة ملللل أملللر تمللل  اللللذروة وقصللل وا  للل  ذلللل  إلللل  أل يشلللركوا العلللورئ  للل  حللل  الععللل ة، 

 كمو يشركوه    ارتلالء ذرا المررحية.
وكوتلللب المرلللرح الطبيعللل  ي وطلللب النلللوس بميللللوتي  ال ارللللة،  مغتلللو برللليطة  ويلللة 
البرلللوطة، وقللل  يمللللأ أحيونلللو  إلللل  ارلللت  ا  الكمملللوت النوبيلللة، والعبلللورات الفوحشلللة التللل  يلللتمفظ 
بيللللو النللللوس  لللل  حيللللوتي  اي تيو يللللة،  للللإذا  شلللل   لللل  كشلللل  أ مللللو  الللللنفس، للللللأ إللللل  

التلللل  يرلللتعمميو أىلللل  الطبعللللة الللل نيو، لمتنويللللو  للللل اإلشلللورات الفوضللللحة والغملللزات والممللللزات 
تمللللل  ال مللللللوت واألحورللللليس و للللل  ىلللللذا يتفللللل  الطبيعيلللللول ملللللث الرملللللزييل  للللل  ارلللللت  ا  

 التمميح ب ي  مل التصريح.



أمللللو مللللل حيللللث الموضللللوع  ي تللللور الكوتللللب الطبيعلللل  موضللللو وت مرللللرحيوتو مللللل 
قربللللو  مللللل أمزلللللة  أحلللل اث العصللللر الطبيعيللللة كمللللو يحيوىللللو النللللوس، وي تللللور منيللللو أكثرىللللو

اللميلللور ويفضللل  ا تيلللور ملللو يصلللور حيلللوة ر لللوع النلللوس وأرلللو مي ، ليكشللل   لللل ظلللرو ي  
 ومصو بي .

ويعمللللل  الطبيعيلللللول ذلللللل ، بلللللأني  ييللللل  ول إلللللل  كشللللل  العيلللللوب لتلنبلللللوا الزيللللل  
وىلل   لل  ذللل  يتفعللول مللث  - ملل  حرللب قللولي  -والريللوء، كمللو ييلل  ول بيللو إللل  اإلصللالح

 الولو ييل.
يعيللللللول أبطللللللو  مرللللللرحيوتي  ضللللللعو و  رللللللمبييل، يرللللللي  قيللللللو ى  ويصللللللور الطب -

والتللللللأثير  لللللليي ، كمللللللو يعللللللول بعللللللول  اللريمللللللة واألمللللللراض، بوصللللللفيو نتيلللللللة لمظللللللرو  
ايلتمو يلللة والمرضلللية وظلللرو  البي لللة والوراثلللة، وقللل  أوصلللمي  ىلللذا التشلللوؤ   للل  نظلللرتي  

 إل  الملتمث البشري وال  التشوؤ  مل مرتعب  اإلنرونية.
صلللو ص ملللذىبي ، لكلللل ملللنيلي  وأ كلللورى  ورلللموكي ، قللل  طبلللث الكثيلللر تمللل  كونلللت  

منيلللو بولطلللوبث الرلللمب  اللللذي   لللث النعلللو  والكتلللوب إلللل  انتعلللو ى  ور لللض ملللواقفي  والطعلللل 
    أ كورى  ومنيلي ، ممو لع  مل بعض ىذه ال صو ص  يوبو ، أىميو:

ل أل تفرللللللير مصللللللير اإلنرللللللول مللللللل الزاويللللللة الفرلللللليولولية، أ علللللل ه الكثيللللللر ملللللل-
 نوصللللره اإلنرللللونية، ذللللل  ألل اإلنرللللول، بوصللللفو لللللزء مللللل الملتمللللث البشللللري أقللللرب إللللل  

 العنصر ايلتمو   منو إل  العنصر الفريولول .
 يللللل  الطبيعيلللللول متطمبلللللوت  ال قلللللةي و العمميلللللةي  للللل  التصلللللوير،  يملللللو  ضللللليعو   -

   ورلللوذلو  وذلللل  برلللبب تطبللليعي  قلللوانيل البيولوليلللو  للل  قصصلللي ، وأوصلللمي  ىلللذا إلللل   للل
ايلتللللزا  بولطبللللوع البشللللرية واأل للللال  ايلتمو يللللة، وارللللتب لوه بللللولعوانيل الفرلللليولولية، ممللللو 

 ابع ى   ل مي ال التحمي  النفر ، الذي ول نوه ل ا الواقعييل النع ييل.
أمللللو شللللعور  التصللللوير الصللللو   لمواقللللثي  علللل   يمللللو الطبيعيللللول،  ملللل  أنللللو   للللوة 

والكللللول، بعيلللل ا   للللل الرؤيللللة اينفعوليللللة وبعيلللل ا  انرلللليوبية رللللمبية رللللو بة، لمظللللوىر الحيللللوة 
 لللل  يللل  قوانينيلللو التللل  تحكميلللو وتحركيلللو، وللللذل  كلللونوا  لللولزيل  لللل التعلللوي  الصلللحيح 

 لمحيوة البشرية والطبيعة اإلنرونية، الت  ل  يل وا منيو  ير لوانبيو المنحطة.



و ملللل  الللللر   ممللللو حععللللو الطبيعيللللول مللللل تصللللوير  ميلللل  لملونللللب الللللذي صللللوروه 
ل حيللللوتي   لللل  أ بيلللل ، ومللللل رصلللل ى  للوانبللللو الم تمفللللة، إي أنيلللل   لللل  تعلللل ي  الولللللو ملللل

الصللللحيح لننرللللول، ألنيلللل  صللللوروه مللللل الزاويللللة الفرلللليولولية  عللللط، وليللللذا بلللل ت ولللللوه 
النللللوس  لللل  قصصللللي ، متشللللوبية بتشللللوبو األورللللوط التلللل  انحلللل روا منيللللو، و علللل ت الصللللورة 

نرلللول الصلللحيح، و لللرض  مللل  انلللو الفر يلللة لمبطللل  وحلللر  اإلنرلللول ملللل وليلللو وطبعلللو اإل 
 ملمو ة مل العع  النفرية  وليو  مل اإلنرونية العميعة.

كمللللو  لللللزوا  للللل تعلللل ي  النمللللوذج الللللذي ق مللللو الواقعيللللول النعلللل يول وايشللللتراكيول 
و شلللللموا أيضللللللو   للللل  انتعللللللوء مللللللو ة تللللللوربي ، إذ رلللللليطرت الموضلللللو وت المرضللللللية  يللللللر 

تلللللأ ريل ملللللني ، و عللللل وا العللللل رة  مللللل  الطبيعيلللللة  مللللل  أ بيللللل ، و صوصلللللو  موضلللللو وت الم
التمييلللز بللليل ملللو ىلللو ميللل  وملللو ىلللو  يلللر ميللل ، إذ قللل موا الحللل ث العرضللل   مللل  الحللل ث 

 المرتمر، والفر ي  م  النموذل  والمزي   م  الح ث الحيوت .
أملللللو البطللللل  لللللل يي :  عللللل  ا تعلللللر إلللللل   النموذليلللللةي التللللل  ارلللللتطو ت األنلللللواع  -

مللللو يتعللللرض البطللل   لللل  قصصللللي  إلللل  اليللللال  المترتللللب  الواقعيلللة األ للللرا تو يرىللللو،  غولبلللو  
 للللل العلللللز  للللل معوومللللة الورللللط ال للللورل ، بلللل  و للللل معوومللللة تفوىللللوت الحيللللوة اليوميللللة 

التمو يللللة وبللللرو  مطملللل  أمللللو   ةالبرلللليطة،  ولبطلللل  تنتوبللللو  ولبللللو  حولللللة تأمميللللة وي مبللللوي
لة  البطلللل ي ال يلللر والشلللر، ممللللو يعربلللو ملللل أبطللللو  مؤلفلللوت اينحطلللوطييل، وىنللللو تعللل  مرلللأ

 نللل  الطبيعيللليل رلللببو   للل  انييلللور الش صلللية األ بيلللة المريضلللة التللل  ت ضلللث لورلللطيو  ول 
 معوومة.

و ضلللللال   لللللل تحطلللللي  الش صلللللية األ بيلللللة،  للللل  الروايلللللة الطبيعيلللللة،  لللللول ىلللللذه  -
الروايللللة كونللللت رللللببو   لللل  إضللللعو  البنللللوء الفنلللل  ليللللو،  ولرللللر  وتطللللور األحلللل اث المللللذال 

قعيلللة، ي تفيلللول أملللو  الوصللل  التفصللليم  وتصلللبح الورايلللة  وليلللة  ر نوىملللو  للل  الروايلللة الوا
 مل الوح ة المتكوممة الت  ى  ضرورية    الرواية الفنية النولحة.

ىلللذا  ضلللال   لللل أل البطللل ، لللل  يعللل   للل  روايلللتي ، كيونلللو  ميملللو   للل  ملتمعلللو بللل   -
يو صلللللور  ضلللللوا  طفيميلللللو  تو يلللللو ، ي يشلللللغمو ملللللل الحيلللللوة رلللللوا األملللللور الحعيلللللرة والعضلللللو

 الرطيحة الت  ي قيمة ليو    الفل اإلب ا  .



ولعللللللل  أ ا ا تملللللللو  الطبيعيلللللللة  مللللللل  التللللللللورب واألبحلللللللوث العمميلللللللة، وتعملللللللي   -
نتو ليلللو، إلللل  اصلللطنوع الحيللللوة التللل  صلللورتيو تمللل  العصللللص، كملللو أضلللفت رلللمو  البطلللل  

  ييو لمعتضيوت منيليو وأ كورىو.
، أنلللو  عللل  وظيفتلللو اإلنرلللونية ولعللل  كلللول ملللل نتلللو ا ربلللط األ ب بلللولعمو  التلريبيلللة

ألل إقحللللو  النظريللللوت العمميللللة،  لللل  الكثيللللر مللللل أمللللوره قلللل  أ رلللل   ميللللو أى ا للللو الحعيعللللة، 
ولعلل  انتيللل  ملللنيا الطبيعيللليل بللل بي  إلللل  ا تيللور الشلللواذ و يلللر الطبيعيللليل  مللل  حللليل تعللل  

 الوقت الواقعية  ن  العو  والرو   والطبيع .
 ا ال  المذىب الطبيع 

 زوي:
 لللل   8858وارللللتعر منللللذ  للللو   8841س  للللو  وللللل   أميلللل  زويي  لللل  بملللل ة أيكلللل

 بوريس بع  أل تو   وال ه المين س المعموري، وكول ي يزا     مرحمة الطفولة.
و للللون  منللللذ صللللبوه شللللظ  العلللليش وقورلللل  بللللؤس الحرمللللول، الللللذي اضللللطره إللللل  
العمللل  والكفلللوح وىلللو صلللغير، وقو تلللو الصللل  ة إلللل  العمللل  بوظيفلللة كتوبيلللة  للل   ار لمنشلللر، 

ل ينشللللر أوللللل  كتوبوتللللو، وكونللللت أقصوصللللة، واتبعيللللو بأقوصلللليص وقصللللو   وقلللل  أتوحللللت لللللو أ
  زلية وأنوشي  تأثرىو بروح  انت .
بنشللللر أو  كتللللوب مطبللللوع لللللو يحتللللوي  ملللل  طو فللللة  8864وتتولللللت ليللللو ه رللللنة 
 مل أقوصيصو العوطفية المبكرة.

المللللللذيل ا لبللللللو  8868وقو تلللللو الصلللللل  ة إلللللل  لعللللللوء األ لللللويل  لونكللللللوري رلللللنة 
ولكنيمللللو وللللل ا  يللللو قمعللللو ، وتشللللوقو   ميعللللو ، وقلللل  كللللو  ليللللذه المعر للللة مغزاىللللو  لللل  بمواىبللللو 

نفرلللو،  عللل  كلللول ىلللذا اإل لللوال قللل  رلللبعوه إلللل  الطبيعيلللة، وتلللأثر بنيليملللو وملللل ىنلللو كونلللت 
 ب ايتو مث ىذا ايتلوه األ ب .

ومنللللذ وقت للللذ بلللل أ يكتللللب رمرللللة قصصللللية طبيعيللللة مطبو للللة بيللللذا الطللللوبث العمملللل ، 
طو  مللل  مللل ا ثالثلللليل  وملللو  تنللللوو   ييلللو حيلللوة أرللللرة  رنرلللية، صللللور وواصللل   ييلللو نشللللو

أ را ىللللو تصللللويرا  صللللريحو  ومرلللليبو ، متللللأثرا   يللللو بطريعللللة األ للللويل  لللللونكري التلللل  أىلللل  مللللو 
  ييو ا تفوء ش صية صوحبيو ا تفوء تومو .



وقلل  تنللوو   زويي  لل  قصصللو تملل ، كلل  ملللو  طللر  ملل  بولللو، وشللوى ه بنفرللو ملللل 
ميللللة: األرللللوا  والمشللللورب والرللللك  الح يلللل  والمنللللول  و للللول  ايقتصللللو  صللللور الحيللللوة اليو 

 ، وحت  ترىوت المعتع ات ال ينية.8871والمو ، كمو صور حرب 
وقللل  ىللل   زوي ملللل وراء ذلللل  إلللل  تصلللوير  صلللره تصلللويرا  أمينلللو  وكلللومال  ولكنلللو قللل  

عصلللر  شللل  كملللو يلللرا ذلللل  الكتلللوب، وملللني  كتلللوب  صلللره، ألنلللو اقتصلللر  مللل  رذا للل  ذلللل  ال
وم وزيللللللو وحويتللللللو الشللللللوذة والرللللللمبية، حيللللللوة األ للللللوقيل والعربيلللللل  والمصللللللوص والعللللللوىرات 
والرللللكورا والشللللور يل والمعمللللوليل ومللللل ي أ للللال  ليلللل  مللللل العمللللو  والمللللزار يل، ورللللفمة 

 البورلوازييل، واللنو  اللبنوء والوزراء المنيوميل وأمثولي .
وة الصلللحيحة، لكنلللو قصلللر ميمتلللو لعللل  و للل  زوي قلللراءه بعلللول  زا لللر بولحيويلللة والحيللل

  م  المرض  والملونيل والغشوشيل والفور يل.
ولكللللل ىللللذا للللل  يعلللل ح  لللل  ق رتللللو الفللللذة  ملللل  الكتوبللللة والتصللللوير، لعلللل  كللللول زوي  

 بوتفو  الذيل كتبوا  نو،  صب اإلنتوج  زير العطوء.
ومللللث انللللو كللللول أكبللللر ز للللي  لمم ررللللة الطبيعيللللة،  علللل  كونللللت لللللو لفتللللوت  وطفيللللة ي 

    ل لفتوت الرومونتيكييل.تع
 


