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 االجتاه الواقعي االشرتاكي:

 د.بوشيبة عبد القادر.

 / ماّدة "املسرح املغاربّي". الّسنة الّثالثة )أدب عربّي(.امسةاحملاضرة اخل

 نشأة االجتاه الواقعي االشرتاكي: 1

ميكن القول عموما إن الظروف اليت مسحت مبيالد االجتاه الواقعي االشرتاكي يف اجلزائر 

فجميع  ،ختتلف عن الظروف اليت مسحت بظهور هذا االجتاه يف البلدان العربية األخرى ال تكاد

بسبب وقوع هذه البلدان مجيعها حتت  ،عاشت ظروفا تارخيية وثقافية متشابهةالبلدان العربية 

االستعمار السياسي واالقتصادي والثقايف من جهة ، ومن جهة أخرى أن هذه الدول العربية  نّير

 . عنارر ضاارةة ودةنية ولغوةة واضدة تقرةباتشرتك يف

ن النهاة العربية يف منتصف القرن العشرةن كانت متقاربة ومتشابهة أةاا، فقد إ

شهدت البلدان العربية ميالد ضركات حترةرةة وطنية محلت على عاتقها ختليص الشعوب 

ر األدباء والفنانون عن هذه املوجة التحرةرةة مبختلف العربية من االستعمار األجنيب. لقد عّب

العهم على النظرةة االشرتاكية يف الغرب ّطإجتاهاتها الفكرةة واالةدةولوجية خارة بعد إ

 .وأثرها يف تغيري اجملتمعات يف الغرب والشرق

ةعترب)غوركي( أول من ثار على قواعد وأرول الكتابة التقليدةة يف خمتلف األنواع 

ابعة من لنفقد ضاول استنباط أرول جدةدة مواتية لفلسفته االشرتاكية العلمية ا ،يةاألدب

املعروفة املاركسيةالنظرةة 

(1) 
االشرتاكيني يف  نقادال والفناننيوتبعه الكثري من األدباء 

من بينها التأليف يف الفن  والكالسيكية ية ىل التخلص من قواعد الكتابة الفّنإالدعوة 

 .املسرضي

يف العامل ميالد اجتاه جدةد مسي الواقعية االشرتاكية  املاركسيةلقد راضب ظهور 

من وجوه الواقعية نبت عفوةا واختذ مساره يف التطور والتنامي  بريءليست جمرد وجه "وهي 

بل اضتشدت فيها وضوهلا كل اخلصومات اليت ةتسع هلا العصر فبينما  ،بشكل أدبي مستقل

ىل اختاذها دةنا ال ةنبغي لألدباء أن ةلحدوا فيه إ .وااللتزام احلريف بهاورل البعض يف تقدةسها 

أو ةفكروا "

(2)
التعاليم النظرةة للمجتمع فالفن  الةصالتنظر املاركسية اىل الفن بورفه أداة  
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ةدةولوجي عن العامل، بل ال ميكن أن ةوجد عمل فين خيلو متاما من إةنبع من تصور كله " 

مامون اةدةولوجي"

(3)
. 

(برتولد برخيتةعد)

(4)
فقد ضاول اجياد شكل فين خيتلف  ،للمسرح االشرتاكي ارائًد 

مسرح جدةد خيتلف عن املسرح األرسطيجوهرةا عن املسرح السائد، ودعا اىل 

(5) 
 .البورجوازي

ةقول" اذا اعرتفنا بأن العامل احلدةث ةعد قادرا على االخنراط يف االشكال الدرامية املوجودة فما 

ا ألن هذه األشكال الدرامية مل تعد تتالءم مع عاملنا"ّلإهذا 

(6)
 

نتصف الثانياملشهد 

(7)
من القرن العشرةن ميالد االجتاه الواقعي االشرتاكي يف البالد 

ضداث سياسية واجتماعية وثقافية أت الفكرةة وما راضبها من بفال التطورا ،العربية

والنقاد العرب رت اجيابا على منظومته الفكرةة فقد هرع بعض األدباء ّثأ ،واقتصادةة يف العامل

 ،نشروها بني شرائحه االجتماعية املختلفة و ،ىل نقل هذه األفكار اجلدةدة اىل جمتمعاتهمإ

نظرة سخرةة واستهزاء بورفه انتاجا ال ةتماشى مع طبيعة  -السابق  - ىل االنتاج األدبيإناظرةن 

 .املرضلة اليت تتطلب أدبا وفنا ثورةني ةتجاوز األطر املعرفية املتداولة

إن الفنان أو األدةب يف نظر الواقعية االشرتاكية هو ذاك " الفنان الذي ةبذل قصارى جهده 

ذات منحى شعيب  ،شكالت اليت تطرضها احلياةوليواجه امل ،ليعكس جانبا جوهرةا من الواقع

حبكم طبيعتها"

(8)
.

 

أو  ،ز أرحاب هذا االجتاه بنظرتهم اجلدةدةإن االنتماء املاركسي مّي

ن التيار كان ةشكل جزءا مكونا من أخصورا و ،الرتاثاملختلفة عن غريها اىل الواقع والفن و

 املاركسي يف بالدنا العربية. تيار الفكر

فحمل لواءه بعض املثقفني  ،جتاه الواقعي االشرتاكي رداه يف البلدان العربيةلقد وجد اال

نسانية وموقفه من بعض إلالعرب الذةن انبهروا بأفكاره اجلدةدة اليت تتمحور ضول النزعة ا

 .الفئات االجتماعية املهمشة اليت تكافح وتكابد دون أن نسرتعي اهتمام املبدعني

 االشرتاكي يف األدب اجلزائري:االجتاه الواقعي  /2

فقد سعى االستعمار الفرنسي  ،واجهت اجلزائر أبشع مستعمر يف تارةخ االستعمار القدةم

وفرض يف  ،لقااء على الشخصية الوطنية ومن بينها اللغة من خالل حماررتها يف الزاوةااعلى 
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وعلى  ،ية والتعليميةاملقابل اللغة الفرنسية على اجلزائري يف معامالته التجارةة والقاائ

شرتاكية مل إلالشعب اجلزائري إال أن األفكار ا الرغم من الظروف املأساوةة اليت كان ةعيشها

هذا على الرغم من جهود احلزب الشيوعي الفرنسي يف  ،تتسرب اىل املبدعني اجلزائرةني عموما

اجلزائريعنه وتأسيس احلزب الشيوعي ى بعد انفصال اجلزائرةني وضّت ،اجلزائر

(9)
عجز  الذي ،

وبقي الشعب ملتفا ضول ضزب الشعب اجلزائري وجنم مشال افرةقيا  ،يف التأثري على اجلزائرةني

 .ومجعية العلماء املسلمني اجلزائرةني

الشيوعي اجلزائري ضبيسة أدراج احلزب، ألن احلزب نفسه نظر اىل  احلزبظلت أفكار 

 .ةرى أن الصراع يف اجلزائر جمرد رراع طبقيالوضع اجلزائري نظرة مغاةرة متاما فكان 

شرتاكي مركزة إلاجتهت حنو النظام ا ،بعد استقالل اجلزائر، وبسبب الظروف املأساوةة

على العدالة االجتماعية والنهاة االقتصادةة والتقدم االجتماعي ويف خام هذه الثورة 

 بسبب الظروف املناسبة - اكيةان الشعيب نشر بعض املتحمسني للنظرةة االشرتيالتغيريةة والغل

 .البالد الضقاعّمت أفكارهم اجلدةدة واليت  -

 املسرح اجلزائري واالجتاه االشرتاكي: 3

وتأثر الكثري من  ،اجلزائر يف االشرتاكية عّمتيف بداةة السبعينات من القرن املاضي 

اىل معاجلة األوضاع السياسية  فسعوا ،الكتاب و املسرضيني و الفنانني باألفكار االشرتاكية

فانتشرت األفكار اليت تؤسس لالجتاه  ،املنظور االشرتاكي فقواالقتصادةة والثقافية والزراعية و

 .االجتاهات األدبية والفكرةة السائدة ضالواقعي االشرتاكي بورفه اجتاها ةعادي وةناق

شرتاكي عبد القادر اال ومن املسرضيني اجلزائرةني الذةن أسهموا يف ترسيخ االجتاه 

علول

(11)

،

 

الذي كتب أعماال مسرضية تستقي مرجعتيها من الواقع اجلزائري خارة فيما تعلق 

 .باألوضاع االجتماعية واالقتصادةة والسياسية وفق نظرة اشرتاكية

 ومساته الفنية:االجتاه الواقعي  موضوعاته 4 

اىل البحث عن تقنيات جدةدة وأفكار  - علول –ةقوم االجتاه الواقعي االشرتاكي يف نظر  

، فكتابات (برخيت تولدر ب)و  (خولدرة ما)و  (ور سكاتورأرفني )جدةدة مستوضاة من كتابات 
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اهتمام الكتاب املسرضيني يف اجلزائر، فجعلوا منها  حمط - ) وما تزال( - هؤالء األعالم كانت

 1986و 1971اليت ظهرت ما بني  االبداعات جّلفجاءت  ،مناذج حتتذى يف كتاباتهم املسرضية

 متأثرة بالنظرة السياسية، )االةدةولوجية( أكثر منها نصورا مسرضية فنية.

(ةزاخلب)مسرضية 1.4

(11)

هي السنة نفسها اليت شهدت  و،  1971كتبها عبد القادر علولة سنة :

العمال ضّق تطبيق ضق القرارات السياسية املتعلقة بالبناء االشرتاكي تؤةد املسرضية 

وتطرح قايتهم وفق  ،والفالضني يف نااهلم من أجل كسب مطالب اجتماعية واقتصادةة

وذلك من خالل توظيف شخصني  ،األغنياء والفقراءمنظور اشرتاكي، أي الصراع الطبقي بني 

ب الصراع بني شوالثانية متثل رجال اقطاعيا مرتفا ةن ،ضداهما متثل عامال بسيطاإمتناقصني 

 .وةنتهي الصراع بانتصار الطبقة العاملة ،عارض وتاارب املصاحلالطبقتني لت

 دة:ةمسرضية املا2.4

جمموعة من املمثلني يف املسرح اجلهوي بوهران  تهي مسرضية من تأليف مجاعي فقد قام

 .1972وقد شاركهم يف كتابة هذه املسرضية عبد القادر علولة سنة 

ةدور موضوع املسرضية ضول ضياة الفالضني يف القرى ودور الطالب من خالل عملية 

 . مساعدة الفالضني من خالل ارشادهم بالقااةا الراهنةتوعية و التطوع يف 

منها تأميم األراضي والثورة  ،املسرضية تطرح ضقائق اجتماعية وثقافية وسياسية و تطرح

 . ...ها.الزراعية وبناء القرى الفالضية وغري


