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 السريالية 
 تعريؼ السريالية: -1

يا في الربع األوؿ مف ىذا ىو مذىب ما فوؽ الواقع , وواحد مف التيارات التي فرضت كيان
وىو مذىب يعتمد اآللية النفسية البحتة , وسيمة لمتعبير عف الالشعور وارتياد العالـ القرف , 

 الالوعي , ويرفض أية رقابة لمعقؿ , كما يرفض أي اىتماـ بالفف أو اعتداد باألخالؽ . 
وفي دائرة المعارؼ الفرنسية , أف السيريالية , فمسفة مبنية عمى االعتقاد بالواقعية السامية 

كاؿ التآلؼ , التي ظمت ميممة حتى مجيئيا , وعمى القوة العظيمة لمحمـ , وعمى لبعض أش
لعبة الفكر النزيية , أنيا تيدؼ إلى ىدـ جميع الحركات الذاتية النفسية األخرى , والى 

 التعويض عنيا, بحؿ مسائؿ الحياة األساسية.
عية المألوفة, وقد أمد يحمؽ وراء الحدود الواق –في ظؿ ىذا الفيـ  -والمذىب السريالي, 

أصحابو األداء والفنوف, بما لـ تألفو مف غريب أو شاذ, واستخدموا ما لـ يستخدمو األدباء 
والفنانوف مف قبميـ, كالمزج في المسرحية الواحدة أو القصة الواحدة أو الصورة أو التمثاؿ 

المنطؽ والتفكير  الواحد, بيف تجارب العقؿ الواعي, والعقؿ الباطني وبما ال يخضع ألصوؿ
المعقد السميـ؛ وذلؾ ألف أىـ قواعد ىذا المذىب أف تتغمب سمات العقؿ الباطني عمى سمات 
العقؿ الواعي في عممية المزج بيف تجارب كؿ منيما, في رواية الكاتب أو قصيدة الشاعر أو 

ة في ميداف صورة الرساـ أو تمثاؿ المثاؿ. ومف ىذا يصح القوؿ بأف السيريالية ىي ثورة عنيف
 األدب وميداف الفف.

ويحتج البرناسيوف في رفضيـ الواقع, بأف ما فوؽ ىذا الواقع الذي نحيا فيو واقع آخر, أكثر 
عمقًا واتساعًا, وىو عالـ الالوعي, المكبوت في داخؿ النفس اإلنسانية ويدعي ىؤالء أنيـ 

عض األساليب المصطنعة يسعوف إلى إطالؽ ىذا العالـ وقد أباحوا ألنفسيـ لتحقيؽ ذلؾ ب
 كاألفيوف.

ويحاوؿ البرناسيوف أيضًا ) تسجيؿ ىذا المكبوت في لوحات أو قصص أو مسرحيات 
غامضة مضطربة, أو ىاذية محمومة, قد ال يدركوف ىـ أنفسيـ ليا معنى, وال يحددوف 

 ىدفًا, وىي بالرموز واألحاجي, أشبو منيا باألدب والفف(
ىدـ ما في الحياة مف واقع, ليبنوا بدال منو عالما جديدًا  أنيـ ييدفوف في مذىبيـ, إلى -1

كؿ الجدة.ومف أجؿ ذلؾ, يريدوف نمطًا جديدًا لمحياة, ال يكوف الشعر والرسـ منو إال 
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وسيمة كشؼ ومعرفة, وعناصر عمـ, تسمح بارتياد عالـ الالوعي, وأوؿ مف أوجد 
 بؿ أف توجد الحركة نفسيا.وق 1917كممة)سيريالية( ىو الشاعر )أبولينير(وذلؾ عاـ 

أخذ السيرياليوف عف رامبو)اإلستيانة باألوزاف والقوانيف الشكمية ورمزية الكممة( .. فالكممة  -2
 تشير إلى الشيء دوف أف تفسره, كما تأثروا بفمسفة )بركسوف( وبآراء فرويد النفسية.

دت بضرورة تحطيـ أف السيريالية, قد انطمقت بصورة مباشرة, مف مدرسة الدادائية التي نا -3
ف الكممة ال تعني شيئا, بؿ أف  األساليب القديمة لمتعبير, واكتشاؼ أساليب جديدة, وا 

 معناىا يكمف في صورتيا, وأف الفكرة تصاغ في الفـ وليس في العقؿ.

نما تعددتيا إلى الوظيفة  -4 لـ تتوقؼ السيريالية عند حدود وظيفتيا األدبية والفنية حسب, وا 
ياسية, فقد نادت بالثورة عمى كؿ شيء واتخذت مف بياناتيا االجتماعية االجتماعية والس

 ومف نشر الفضائح االجتماعية, وسيمة لمكشؼ عف منيجيا ووظيفتيا.

 سمي ما في الغموض يحقؽ وما الواقع فوؽ بما واستبدالو الواقع بزحزحة مناداتيـ -5
 ( اآللية بالكتابة)

ومػػف العوامػػؿ واألسػػباب التػػي ميػػدت لقيػػاـ ىػػذا المػػذىب, الػػذي تطػػرؼ فػػي مبادئػػو الفنيػػة, ومواقفػػو 
الفكرية. تزعزع القيـ األخالقية, وانفالتيا مف عقاؿ العقؿ, عمى أثر الحرب العالميػة, وكػاف لػدعوة 

إلنسػاف, فرويد في أبحاث السيكولوجية الغريبة والتي أكدت ىيمنة العقػؿ البػاطني وسػيطرتو عمػى ا
أثػػػر فػػػي قيػػػاـ ىػػػذا المػػػذىب, وقػػػوى ىػػػذه األسػػػباب, فمسػػػفة ىيجػػػؿ التػػػي دعػػػت إلػػػى ضػػػرورة ىػػػدـ 
الماضي, إلرساء مستقبؿ سعيد عمى أنقاضو, ورافؽ ىػذه الػدوافع,دعوة كػارؿ مػاركس مػف ضػرورة 
حالؿ نظاـ آخر محمو, ينصؼ العامؿ ويشد مف أزره, وينقػذه مػف أنيػاب  ىدـ النظاـ الرأسمالي, وا 

لقد كانت ىذه األسباب حوافز شديدة األىمية في قياـ السيريالية, وىي التػي زعزعػت   سمالييف.الرأ
ثقة المجتمع اإلنساني, بكؿ ما حولو مف أنظمة وقوانيف, امتػدت آثارىػا إلػى ميػاديف األدب والفػف, 

 وكاف مف آثارىا ىذا المذىب الذي رأيناه ييدـ ويشذ ويتمرد عمى كؿ شيء.
قمػة نشػاطيـ فقػد اشػترؾ  1938العالمي لمسيريالية والذي أقػيـ فػي بػاريس عػاـ  وقد مثؿ المعرض

فيػػو سػػبعوف فنانػػًا مػػف أربػػع عشػػرة دولػػة, وتمثػػؿ ىػػذا النشػػاط فػػي شػػخص )بريتػػوف( أكبػػر زعمػػائيـ, 
 الذي وسع حدود نشاطو ليشمؿ الواليات المتحدة.

قػة السػيريالية, ودافػع فػي بيانػو , حيث نشر بيانًا سيرياليًا أوضح فيو حقي1942وقد كاف ذلؾ عاـ 
 عف مبادئيا.
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وعمػػػى الػػػرغـ مػػػف النزاعػػػات الكثيػػػرة التػػػي حػػػدثت بػػػيف زعمػػػاء المػػػذىب, والتػػػي أخرجػػػت العديػػػد مػػػف 
وفػػي كػػؿ  1965كبػػارىـ, فقػػد ظمػػت السػػيريالية تمػػارس نشػػاطيا فػػي شػػخص )بريتػػوف( حتػػى وفاتػػو 

دب والنقػد والفػف سػواء لػدى السػيريالييف تمؾ الفترة لـ يخمد نشاطو بؿ لقد ترؾ آثاره فػي ميػاديف األ
 أو عند غيرىـ.

 :خصائص السيرالية
تميزت السػيرالية بػالكثير مػف الخصػائص التػي لػيس ليػا أصػوؿ معروفػة أو متداولػة لػدى المػذاىب 
السابقة ليا, ولذلؾ كاف الكثير مف ىذه الخصائص شاذًا وغريبًا لـ يألفو الناس مف قبؿ, وأىـ ىذه 

 الخصائص:
السػػيريالية وفقػػت ومزجػػت وربطػػت بػػيف أشػػياء ليسػػت بينيػػا صػػالت, أو عالقػػات متداولػػة أو أف -

مستعجمة, وىػذا يمثػؿ فػي نظػر الػبعض, عػودة إلػى حالػة التشػويش البػدائي, حيػث تتعػدؿ النسػب, 
 ويطؿ الممكف والمستحيؿ, وتسقط االعتبارات المنطقية والواقعية.

يو الكفيؿ بتجديد العالـ وخمقو في نظر السػيرالييف, والذي يحقؽ ىذا, ىو عنصر المخيمة وحده, ف
ولذلؾ أنكروا الواقع,ورأوا فيو محدودية ضيقة بالنسبة إلى رحابة المخيمة التي تساوي رحابة الػنفس 

 البشرية.
_وأىـ ما عني بو السورياليوف ىو موقفيـ مف ماىية الشعر والشاعرية, فقواـ الشعر لدييـ, رفضو 

طغيانػػو, والشػػعر الجيػػد ىػػػو مػػا يعبػػر عػػف التفاىػػة والغرابػػة التػػي يعارضػػػيا لممنطػػؽ, وتحػػرره مػػف 
المنطػػؽ, وىػػو لػػدى زعػػيميـ بريتػػوف حالػػة داخميػػة لػػيس مػػف الضػػروري أف تفصػػح عػػف ذاتيػػا دائمػػًا 
باأللفاظ أو عبػر األواف, واألشػكاؿ واألحجػاـ, فػي سػائر الفنػوف, بػؿ الشػعر ىػو موقػؼ مػف وجيػة 

شػػػياء. إنػػػو حالػػػة نفسػػػية وفكريػػػة, والشػػػعر الجيػػػد ىػػػو الػػػذي يتػػػداوؿ نظػػػر نرنػػػو مػػػف خالليػػػا إلػػػى األ
العجيػػب والمػػدىش, وىػػو أيضػػا محاولػػة لتحريػػر الػػنفس ومحػػو األفكػػار واألحكػػاـ والػػرؤى المسػػبقة 
القائمػػة فييػػا, ونػػزع األحكػػاـ العرفيػػة, والتقاليػػد فػػي النظػػر والسػػمع وارتيػػاد سػػائر الحػػواس, وحػػددوا 

بوا أف يقتصر عمى الحاالت الشاذة عف العرؼ والتقميد كػالجنوف موضوعات الشعر ومعانيو, فأوج
والمرض والجريمة والقداسػة, ويجػب أف يخػرج الموضػوع عػف المػألوؼ والمعػروؼ وعمػى العقػؿ أف 

 يفقد في الشعر رقابتو.
ولتحقيؽ ذلؾ, اقترح السيرياليوف عمى الشاعر أف يرتاد األماكف غير األنيقة, وغير اليومية, وغير 

ئعة المعروفة كالقصور والغابات الكبػرى والصػحارى واألمػاكف البدائيػة, ولتمثيػؿ ىػذه الحالػة , الشا
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نستشيد بمقطوعة لرامبو بعنواف )السػرية أو الصػوفية( يقػوؿ فييػا ل )عمػى منحػدر األرض الياويػة 
ري يرقص المالئكة بأثوابيـ الصوفية . وفي العشب الفوالذي والزمردي مروج مف الميب تػنجـ وتنبػ

مف القمة الى اليسار , فاف تربة الذروة تبدو مداسة بأرجؿ القتمة والمعارؾ وكػؿ الضػجات الفاجعػة 
 تنسج خطيا المنحني . 

وراء الذروة إلى اليميف , ىناؾ خط المشارؽ . خط التقػدـ , فيمػا األفريػز فػي أعمػى الموحػة مؤلػؼ 
اإلنسػػػانية , ورقػػػة النجػػػـو المزىػػػرة مػػػف الدمدمػػػة المتصػػػعدة والػػػدائرة مػػػف صػػػدفات البحػػػار والميػػػالي 

والسماء وما تبقى . ينزؿ في مواجية التؿ كالسػمة , وضػد وجينػا وتحػدث الياويػة المػراودة والزقػاء 
 فيما دوف (. 

وترفض السريالية في العمؿ كؿ عناية بالوصؼ الخارجي , وتعمؿ عمى تحطيمو , وذلؾ  -
 لبعد صمتو بالنفس عمى وفؽ ما دعى إليو فرويد . 

ف أىداؼ الحركة السريالية ىػو دمػج حاالتيػا السياسػية بػالثورة االجتماعيػة وقػد أدى ىػذا م -
إلى ارتباط العديد مف زعمائيا بالحركة الشيوعية . وحجتيـ فػي ذلػؾ ىػو منػاداتيـ بخدمػة 

 قضية الثورة .
 وتػػدعو السػػيريالية إلػػى الثػػورة المطمقػػة والتػػردد التػػاـ والتخريػػب , وال تػػرى وسػػيمة إلػػى ذلػػؾ -

 غير العنؼ . 
ومػػف شػػذوذىا أنيػػا تسػػعى إلػػى إلغػػاء التنػػاقض بػػيف األشػػياء المتناقضػػة كالتنػػاقض بػػيف الحيػػاة 

 والموت , والحقيقة والخياؿ , والماضي والحاضر والظاىر والباطف , والعالي والواطي ,. 
وفي  وفي المغة دعوا إلى التجديد في األسموب , بما أسموه ) النقد المبني عمى اليموسة ( -

 المغة أيضا , عني السيرياليوف  عناية خاصة بالحوار . 
وفي المسرح يرفض السػيرياليوف التقيػد فػي المسػرحية بالقالػب الواحػد كمػا يصػنع غيػرىـ ,  -

ويػػػؤثروف عمػػػى ذلػػػؾ , التنقػػػؿ فػػػي المسػػػرحية الواحػػػدة بػػػيف األجػػػواء المختمفػػػة ... األجػػػواء 
يريالية ال تشػػػمؿ عمػػػى الػػػذروة التػػػي ىػػػي المتحممػػػة مػػػف األعػػػراؼ والتقاليػػػد والمسػػػرحية السػػػ
 ضرورية في مسرحيات بعض المذاىب  األخرى.

ويعتػػد السػػيرياليوف بمػػا أسػػموه )الحمػػـ( وىػػو لػػيس الحمػػـ الػػواعي الػػذي نجػػد لػػو نظيػػرا لػػدى  -
نمػػا ىػػو الحمػػـ ) بالفػػانوس السػػحري ( الػػذي يضػػيء األسػػتار  الرمػػزييف والرومػػانتيكيف , وا 

يػػة فػػي ذاتػػو , إنمػػا اتخػػذه السػػيرياليوف لمتػػدليؿ عمػػى الواقػػع ويوىجيػػا وىػػذا الحمػػـ لػػيس غا
 النفسي.
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وقد درس السورياليوف أحواؿ الجنوف , وكاف ممف درسو أحد أىػـ أقطػابيـ وىػو )سػمفادور  -
 دالي ( فيـ يروف أف النفس تحت وطأة الجنوف تتحرر تماما مف وطأة العالـ الخارجي . 

والػػػوحي والتثقيػػػػؼ , ويصػػػدروف عػػػػف اآلليػػػػة والسػػػيرياليوف يقفػػػػوف ضػػػد المنطػػػػؽ والحػػػػدس  -
 المباشرة وعمى وفؽ ما ترد ليـ األفكار والصور والرؤى واليذياف والحمـ.

وقد اقتفى عدد مػف شػعرائنا المعاصػريف آثػار السػيرياليف فػي شػعرىـ , أمثػاؿ عبػد الوىػاب  -
اتي البياتي , وخميؿ حاوي وصػالح عبػد الصػبور وأدونػيس , وغيػرىـ مػف ذلػؾ مػا ورد لمبيػ

 بديوانو )أباريؽ ميشمة ( : 
 شيد مدائنؾ الغداة                  
 بالقرب مف بركاف فيزوؼ وال تقنع .                   
 بما دوف النجـو                 
 وليضـر الحب العنيؼ                 
 في قمبؾ النيراف والفرح العميؽ                 
 ف نسورىـ يتضوروف .والبائعو               
 جوعا وأشباه الرجاؿ                
 عور العيوف               
 في مفرؽ الطرؽ الجديدة حائروف                

ففػػي القصػػيدة , صػػورة مبعثػػرة , ال يػػربط بينيػػا رابػػط , وينعػػدـ فييػػا السػػياؽ وكأنيػػا كمػػا يقػػوؿ أحػػد 
 الياذية.  الكتاب , أشبو ما تكوف بشريط مف الصور شبو 

 
 
 


