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 البرناسية 
 البرناسية:

سميت بيذا األسم نسبة إلى )البرناس( وىو جبل في اليونان تدعي األسطورة أن آلية الشعر 
 كانت تسكنو:

وقد لعبت الصدفة دورًا في اطالق ىذا األسم. وذلك أن أحد الناشرين الفرنسيين أطمقو عمى 
لجدد وقد سمي تمك المجموعة مجموعة من القصائد التي نشرىا في مجمد لمجموعة من الشعراء ا

 )البرناس المعاصر(.
ويعد )لوكنت دي ليل( الذي ثار عمى المذىب الرومانتيكي لما فيو من ذاتية مفرطة زعيمًا ليذا 

 المذىب.
ويقوم المذىب البرناسي عمى فمسفة واضحة تعتمد المثالية الجمالية والواقعية والتجريبية التي 

 ف القرن التاسع عشر. سادت في أوربا منذ حوالي منتص
ويتمثل تأثير الفمسفة المثالية في ىذا المذىب بفمسفة)كانت( التي ترى أن)العمل الفني ذو 
خصائص جوىرية( بيا تتوافر لو صفة الجمال وجمالو المحض ال يتمثل في سوى شكمو وكان 

وخمقية. وقد  من أثر فمسفة )كانت( دعوة البرناسيين إلى استقالل الشعر عن كل غاية اجتماعية
أثرت ىذه الفمسفة بكل من )تيوفيل جوتيو( أحد أكبر طالئع البرناسيين و)لو كنت دي ليل( زعيم 

 ىذا المذىب.
وذلك بعد نشر البرناسية المعاصرة  6611ىذا ولم يتخذ المذىب اسم البرناسية لو، إالا في سنة 

 وىي مجموعة من أعمال أربعين شاعرًا.
لمذىب من غيره من المذاىب، ىو دعوتو إلى الفن الخالص، مما أطمق ولعل أىم ما يميز ىذا ا

، ولكن تمك العبارة لم 6681منذ سنة  عميو)الفن لمفن( وقد كان فكتور ىيجو قد أطمق ىذه العبارة
 تييء الطريق إلى استقاللية الفن ضمن مذىب أدبي لو فمسفتو الخاصة.

عن تقدم العموم الطبيعية والى رفض البرناسيين نقد المذىب إلى ردا الفعل الناتج ويعزى قيام ىذا 
 الواقعيين لمحياة والمجتمع ومعارضتيم الرومانتيكيين في غموىم الذاتي في الشعر.

وبدال من كل ذلك سعوا إلى جعل )الشعر فنًا موضوعيًا وغاية في ذاتو ىمو نحت الجمال أو 
  6عمى تمك المظاىر(خمقو واستخراجو من مظاىر الجمال في الطبيعة أو خمعو 
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نما غاية .. إن الشعر كالفنون التشكيمية: فن  يقول تيوفيل جوتيو) ليس الفن بالنسبة إلينا وسيمة وا 
 ... واستعمل مبردك، رسخ حممك الطامي في الصخر الصمد( ومينة .. انحت أييا الشاعر

ن)لو كنت دي ليل( وعمى الرغم من ريادة)جوتيو( في وضع القواعد الخاصة ليذا المذىب، إال أ
 يعد الزعيم الحقيقي لو.

ىو العام الذي  6681ىذا ويقدر الدارسون عمر المذىب البرناسي بعشر سنوات، ويجعمون عام 
 توقف فيو نبض حياتو تمامًا.

وأولى خصائص المذىب تجريده من أىدافو الخمقية واالجتماعية، والعناية بدال من ذلك بجمال -
 وغو، واإلىتمام بجمال االيقاع.الشكل وتثقيفو ونحتو وص

وبيذا يكون الشعر لدى البرناسيين قد تحول إلى صناعة وىندسة فنية بعيدة عن األحساس 
والشعور المذين أوالىما الرومانتيكيون عناية بالغة)فقد تم لجماعة البرناس، جمال البيت الشعري، 

 والعناية الواعية فيو حتى منتيى النحت.
لرومانتيكي وعمى البدييية والسيولة واألنا ودموع المحبة وسطحية الفكر وثاروا عمى الوحي ا

وفشل اآلمال وداء العصر، واسترعوا أن الشعر صناعة من شأنيا ضبط الوحي المتدفق والوضع 
 في قالب بمغ الكمال الفني.(

بارة والعناية بالوزن الشعري، _ويمتاز أسموب البرناسيين بالصفاء والتيذيبب والدقة في صياغة الع
ك يصبح الفن الشعري لدييم أشبو بالفوتوغرافية واإلحاطة بخصائص الموصوف الخارجية، وبذل

والتصويرية التي تخمو من المشاعر واألحاسيس الدافقة، والتي من شأنيا أن تتعامل مع القمب 
 وتنصير مع الشعور، ما يمنحيا حركة ودفقًا.

التشكيمي،  صيدة البرناسية، تمثل مجموعة الصور تمتمك أبعادا من الجمالويمكن القول بأن الق
، مزجا مركبًا، يولي عنايتو لمنابع وبيذا يصبح الجمال لدييم مزيجًا من الخطوط واأللوان واألنغام

اليوى والتفكير والعمم والخيال؛ ألن كل عمل فكري محروم من ىذه الشروط األساسية لمجمال 
 كن أن يكون عماًل فنيًا.المحسوس، ال يم

_ومن خصائص البرناسية، اعتدادىا بالتراث اليوناني القديم، ونزعتيا ضد المسيحية وفي ىذا 
 تكون قريبة من الكالسيكية؛ ألن المذىبين ينيالن من مصدر واحد.
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_وقد أسمميم اىتماميم بالصياغة الشعرية إلى إىمال المضمون الشعري، وما يسعى إليو في 
القضايا االجتماعية والسياسية، فالشعر عندىم ال يكون صدًى لمشاغل العصر، كما ال معالجة 

 يكون تعبيرًا عن انفعاالت الشاعر الخفية.
_وفي ظل نظريتيم الشعرية، ابتعدوا عن السيولة في النظم والتصوير، وحاولوا الوصول إلى 

 –عميمية والخمقية، كما يقولون أعمى المستويات الممكنة، بعيدًا عن وعظية الشعر وأىدافو الت
 .فموضوع الشعر لدييم ىو الشعر وحسب

، كامنة فييا ، والحكم عمييا يتم من خالل استقالليا الشعري ، في رأييم  _وغاية القصيدة
 .من خالل الغاية التي ترمي اليياووحدتيا الذاتية، وليس 

وعاتيا من خارج ىذا وقد دعت البرناسية الى الوصف الموضوعي، فيي تختار موض -
الذات ، كمناظر الطبيعة ، أو مآثر الحضارات السابقة، من أحداث وتماثيل ورسوم 
لتعرض صورىا ، عرضا ال يختمط بعواطف الشاعر ، لتعبر ىذه الصورة تعبيرا 
موضوعيا عن آرائو وعواطفو وأفكاره ، حتى يستشفيا القارىء من خالل الوصف 

 الموضوعي ..
سيين مجسمة ، تستخدم لمتعبير عن الموضوعات التي يعالجونيا والصورة لدى البرنا -

 التمثال ، ومنيا ينفذبأجزاء  وتجسيميا شبيو بموحات الرسم أو

 .كمية ، لتصوير فكرتو في موضوعوالشاعر الى صميم الصور ال  -

ومما اخذ البرناسيون عن الكالسيكيين الوضوح والقوة في شعرىم .وعنيم اخذوا كذلك دقة  -
 ر ، واالىتمام بالتفصيالت الجزئية .التصوي

ينحت صوره واخيمتو وجماليتو من المغة ، كما ومن ىنا صار الشعر لدييم وصفا خالصا 
 .فن التشكيمي تماثيمو من الرخامينحت ال

وغنى النغم كما يجب واشترطوا في البيت الشعري وتركيبو ، جودة الصياغة وحسن األيقاع ، 
 .، اليتم اال بموجب ىذا الشروط ، والحكم عميو أن يكون قويا واضحا متينا

عمى حد تعبيرىم وىو جميور –وجميور البرناسيين ، ىو الصفوة الرفيعة من المجتمع  -
مذواق لمجمال عاشق لو . وبذلك ابتعدوا عن سواد الشعب واىمموا كل ما يتصل بحياتو 

 وىمومو . 



 4 

، ان يعمم الشاعر مشاعره الخاصة ،  ، وميزة الشعر عندىم باإللياموال يعتقد البرناسيون  -
 . ضوعية ، يمتزم الحيدة التامةفي صورة مو 

 


