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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 مقدمة

ب يندرج هذا العمل البيداغوجي " األمالي " الموسوم " بمحاضرات في اآلدا

ن دب مقارأاألجنبية" ضمن برنامج السنة أولى ماستر دراسات أدبية تخّصص " 

 وعالمي" وهو يستهدف مع ذلك طلبة الليسانس أيضا تخصص أدب عربي.

ليه عالع ن الطأساسيا من روافد اآلداب العالمية، بحيث أيعد األدب األجنبي رافد 

م لقديايؤتي بثماره حين التعرف على اسسه القديمة الممثلة في االدب االغريقي 

ليه وي عالقديم فهو الملهم بما يحت يعصر النهضة، أما األدب اإلغريق واالدب في

لب من المحاضرات حتى يكون الطا مجموعةافردنا لكل منهما  ،ومسرحمن مالحم 

حتى  مرجعا لها. ياإلغريقعلى بينة بأن مجمل اآلداب األجنبية تجعل من االدب 

نا له مجموعة من المحاضرات كي يتبين للطالب دعصر النهضة االوربية افر

 رفناعوقد  اليوناني، باألدبعالقات األدب األوربي  واالتصال فيجانب التواصل 

 .ومراجعها األساسيةعصر النهضة  بعض معالم االدب

ى خالل التعرف عل ومفصال منالطالب على االدب األجنبي مجمال  ولكي يطلع 

ه ص عنجعلت منه مرجعا ال منايته والمذاهب األدبية التي ساهمت في اذكاء عالم

ات لتيارتلك اكل ذلك في الحديث عن ا ان نحاول تلخيص اإلنسانية كان علين لآلداب

ت فيها للمذاهب محاضرات اجمل فأفردنااألمم.  في تلك باآلدابربطها والمذاهب و

 .األجنبية على نماذج من تلك اآلداب وتعرفنا فيها امرجعياته

ة إلشاراألجنبية على سبيل التمثيل وا اآلدابعرجنا الى تواريخ بعض  بعد ذلك  

ب االدواألدب االسباني و رغبة في التعرف عليها، فتناولنا األدب اإليطالي

ي جنبوغرافيا موجزة في األدب األختمنا هذا العمل بالتعرف على بيليالروسي. و

  تكون مرجعا للطلبة في بحوثهم.

 و هللا ولي التوفيق                                                           
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 اآلداب اليونانية وأثرها في األدب األوربيالمحاضرة األولى: ـ  1 

 تمهيد:

ملهم نه الااألصل لألدب األوربي.كما اليوناني القديم الرافد األساس ويعد األدب 

 هو أدب مبني على األساطير وخرى التي احتكت به عبر الزمن. ولآلداب األ

دات لعباو الشعر الشفوي المتأثر أساسا بالتعدد الهائل في الطقوس و ا الخالفات

نها مة و الوثنية السائدة في البحر األبيض المتوسط و منها نشأت األجناس األدبي

ه. ساليبمفهوم األدب و غايته وحتى أنواع جنسه و أاستلهمت النظريات األولى في 

راث الت اهذ إحياءوم على أنقاض نقد وتق أنعلى النهضة األوربية الحديثة فقد كان 

منذ  فيهدة السائاألدبية  األجناسعلى و ف عليهاليوناني الضخم. ومنه فعلينا التعر  

 .البدايات

 :الملحمة تعريف ـ  

ً ما تهي قصة شعرية طو الملحمة حكايات  حتوي علىيلة مليئة باألحداث غالبا

ك جماعات بأكملها وبنائها احر كما ترويمن الشعوب في بداية تاريخه  شعب

في  قد تدخل التي  أساطير عدد من   تحتوي الملحمة على .  لألمة والمجتمع

هو أن أبطال  بينهما رق الجوهريأن الف إذ.  هامع ولكن ال تتداخلها نسيج

 .1األسطورة من اآللهة أما أبطال الملحمة فهم من البشر

تعتمد الملحمة بشكل أساسي على التقليد الشفهي، فتنتقل عبر :  خصائص الملحمة

األجيال عن طريق المنشدين المتنقلين و األطباء السحرة و رواة القصص 

 مانغأ. كانت تقال أو ترتل على المتجولين ين و الشعراء الغنائيينوالشعراء القبلي

                                                             
 للنشر، توبقال دار ، 1ط العربي، األدب في اليونانية الملحمة ترجمة شعرية الشرقاوي، الكبير عبدأنظر:   1

 36ص: 2007  ،المغرب البيضاء الدار

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B1
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ٌ تغنى  تدوينتابة هذه المالحم عن طريق . في البداية تأتي ك2رتيبة و أحيانا

المستمعين لما يقوله المنشد و أحيانا تأتي من مصادر أخرى فتصبح الملحمة نوعا 

ٌ يستعمل الطرق القائمة على التقليد الشفهي رغم  تبقى هايا قائما بذاته، لكنأدب فنا

 .كتابته

 ريخيةق التابالحقائبينهما نستطيع تفريق  أننابرغم اتخاذ مواضيعها من التاريخ إال 

ا رة بعدكثي أحياناالقصيدة الملحمية تتضمن  أنمتغيرة بشكل كبير لدرجة  تظل التي

 .يخإلى التار األسطورةو من  األسطورةنتقل من التاريخ إلى نمبهجا و سحريا ف

 يستخدم .كما حقيقية الغير ألشياء باستخدام العديد من ا المالحم شاعرلسمح ي  

مدح شعب  هو األساسي القصيدة الملحميةألن هدف    المبالغةالصور البالغية و 

و الحقائق التاريخية و يتغاضى الشاعر عن بعض العيوب لذا  وطنيبطل  أو

 بطال. هذا التزيين لألصورة مثالية  يظهر الممدوح في لكيالحربية و الفكرية 

 ي.الطابع الشعريضفي عليه  طى للعمل المزيد من الحياة و يع

في  الوظيفة المرجعية للقصيدة  تساهم كماترتكز الملحمة على ضمير الغائب  .

على مشاعر و عواطف   غنائيةالقصيدة الترتكز بينما  ،مثالية  و أحداث رسم عالم

يجب على الشاعر  حيث "أنت"ـترتكز على الحوار و ال القصيدة الدرامية "أنا" وـال

القصة في عليه االختفاء  نفسه أو الظهور في الصورة بل اإلفصاح عن عدم 

 3معروضة.الشخصيات ال التواري وراءو

ٌ تأسيسياٌ قوياٌ و تالملحمة تملك هكذا إذن   بلدلمل لم الكاحكي حلقة متصلة بالعابعدا

 عي.الفردي و الجما األسس الحقيقية للوعين كوّ هي ما يف أو لفترة من الزمن

 :األوديسةو  اإللياذة

م أه  من  األوديسة وتعتبر مع حرب طروادة تحكي قصة شعرية ملحمة اإللياذة

   .المشكوك في وجوده هوميروس للشاعر األعمى اإلغريقية شعريةال حممالال

                                                             
 20.ص:العربي األدب في اليونانية الملحمة ترجمة شعرية الشرقاوي، الكبير عبد 2
 45المرجع السابق ص :  3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A9_(%D9%84%D8%BA%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A9_(%D9%84%D8%BA%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_(%D8%A3%D8%AF%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_(%D8%A3%D8%AF%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
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وهي عبارة عن نص شعري.  .قبل الميالد إلى القرن التاسع أو الثامنها تاريخيعود 

بعد مائة  .ق.م 700وقد جمعت أشعارها عام األوديسة  ويقال أنه كتبها مع ملحمته

  .طروادة عام من وفاته. وتروي قصة حصار مدينة

من بالد  "طروادة"إلى الذي أبحر  "أخيل"   المسيني ملحمة حول أحداثها وتدور

 " زوجة الملك "هيلين "الذي قام بغواية "باريس" اإلغريق لينتقم من

يد ن، فقام اإلغريق بتج"طروادة"ومن ثم هرب معها إلى  "أسبرطة" ملك "منيالوس

 طروادة.  جيشال، وقد هاجم "منيالوس" أخو "منونأجا"  ضخمة للثأر بقيادة ةحمل

عند عودته من  "أوليس"  "أوديسيوس" تروي قصة األمير اإلغريقي ة"األوديس" و

 ديد من األخطار مع طاقم سفينته.والتي تعرض فيها للعطروادة، 

من األدب الشعبي وكانت تروى شفاهة وكانت كلّها  "هوميروس"كانت قصائد 

تضم هاتين الملحمتين الطويلتين اللتين نسج على منوالهما 

باإلنجليزية  "ميلتون"وجون  باإليطالية "دانتي" و بالالتينية "فيرجيل" الشعراء

 4.مالحمهم

 

 

 

 

 

 

                                                             
 دار ، 1ط العربي، األدب في اليونانية الملحمة الترجمة شعرية الشرقاوي، الكبير عبدراجع :  4

 .75 .  ص :2007 .المغرب، البيضاء الدار للنشر، توبقال .

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AE%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AE%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A_%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A_%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86
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 :و انواعه المسرح اليوناني المحاضرة الثانية :  ـ 2

 نشأة المسرح:ـ 

يرجع أصل المسرح في جميع الحضارات إلى االحتفاالت المتصلة بالطقوس 

ق.م، وتدور  2000الدينية. والدليل مخطوط لمسرحية دينية مصرية كتبت قبل 

في  األصلوهى  -اإلغريقيةوبعثه. وقد نشأت الدراما "أوزوريس  " حول اآلله

، فكان الناس "ديونيسوس"االله  عن االحتفاالت بعبادة -المسرحي الغربي التأليف

 "ثسبس"يضعون أقنعة على وجوههم، يرقصون ويتغنون احتفاال بذكراه. ويقال أن 

كان أول الذين انفصلوا عن جماعة المحتفلين ليلقى بعض األناشيد وحده) 

 "ايسخولوس" أضافق.م(، وبذلك ظهر أول ممثل. وكان مولد المسرح حين 535

ق.م. وكان 5ممثال ثانيا، وقد بلغ المسرح اليوناني أوج مجده في القرن 

 يا وهم أكبر كتاب التراجيد "ايسخولوس"و "يوريبيديس"و "سوفوكليس"

 5هو أكبر كاتب كوميديا. "أريستوفان"

 :اإلغريقالمسرح عند 

وهي  "  الديثورامبية" األغاني  لقد نشأت التراجيديا واتخذت أصولها األولى من

 "ديونيزوس" تؤدى في عبادة اإلله الطقوس الدينية عبارة عن طقس من

واالحتفال به. وتقسم األعياد التي تتم فيها هذه " باخوس"أو   "ديونيسوس" أو

الكبرى أو أعياد المدينة،  "ديونيزوس"الطقوس واالحتفاالت إلى ثالثة وهي: أعياد 

 .أعياد العصير، األعياد الريفية

اليونانية فكانت، وحتى بعد تطورها ونضوجها في القرن الخامس قبل  الدراما وأما

ومعاصريه ومن جاءوا بعدهم، كانت جزءاً ال يتجزأ  "اسخيلوس" الميالد على يد

 من طقوس االحتفال باإلله ديونيزوس في "عيد الديونيزيا األكبر".
                                                             

 الطباعة لدنيا الوفاء دار ، 1ط األوروبي، المسرح ومصطلحات أعالم عيد، الدين كمال ـ  5

 60. ص : 2006 ..مصر، اإلسكندرية النشر، و .

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%82%D9%88%D8%B3_%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%82%D9%88%D8%B3_%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B3
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 :تطور المسرح اليوناني

عن "فن الشعر"، نجد في عرف القدماء أن أبا التراجيديا  أرسطو في رسالة

، فبعد أن كانت التمثيل الذي أوجد فكرة القرن السادس ق. م "الحقيقي هو "ثسبيس

، أو الجوقة، أصبحت تمثل أمام  رئيس الكورساألحداث تروى على لسان 

المشاهدين، ويقوم بتمثيلها شخص آخر غير رئيس الجوقة، وكان يطلق عليه اسم 

أي المجيب، أو الشخص الذي يعبّر عن آراء غيره، أو الشخص   ""هوبوكريتيس

الذي يظهر على غير حقيقته هو، فهو الممثل الذي يجري على لسانه كالم 

ختلفة التي يقوم بتمثيلها. وكان يؤدي هذا الدور الشاعر نفسه فيغير الشخصيات الم

بما يتفق مع الشخصية " في خيمة قريبة تسمى "سكيني -فيما بعد  -مالبسه وقناعه 

واإلنشاد، ثم يعود إليهم  الرقص المراد تمثيلها، بينما أفراد الجوقة يستمرون في

ليناقش معهم ما قالته الشخصية السابقة أو يعارضها أو يرثو لها وهكذا حتى تنتهي 

التي حلّت محل طالء الوجه  األقنعة ليبتكر  "المسرحية. ثم جاء "براتيناس

برواسب النبيذ كما كان يفعل "ثسبيس"، كما أنه أدخل على المالبس بعض 

الحقيقي  التراجيديا الذي يعتبر مبتكر   "اسخيلوس "التعديالت الهامة. ثم جاء

يعزى إظهار وصاحب الفضل األول في وجودها بصورتها التي نعرفها، فإليه 

الممثل الثاني مما أّدى إلى وجود الصراع بين وجهات النظر المختلفة، وإلى زيادة 

عنصر الحوار على عنصر الغناء عند الجوقة. كما أهتم باإلخراج والمهمات 

المسرحية، فتولى األقنعة بالتهذيب والصقل حتى أصبحت تعبر تعبيراً صادقاً عن 

ليضيف    "سوفوكليس "بمالبس الممثلين. ثم جاءمالمح الممثل وعواطفه، واعتنى 

 .6ممثالً ثالثاً واهتم بالمناظر، وهكذا وصلت التراجيديا إلى أوج الكمال

 أنواع المسرح اليونانيـ 

 :أو المأساة التراجيديا
                                                             

 القاهرة العربي، الفكر دار ط،.د أصولها،- تاريخها -نشأتها المسرحية الدسوقي، عمر 6

 123ص :  2003 .مصر، .

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%86%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%86%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B3


 

14 
 

د قالعمل الفني الدرامي يهدف إلى تصوير مأساة  أشكال هي شكل من المأساة

ي حرفياً وتعنية القديمة اليونان تكون مبنية على قصة تاريخية، أصل الكلمة هو من

ورس مع ودينية كان يتم فيها غناء الكة مسرحي "أغنية الماعز" ، نسبة إلى طقوس

 القديمة اليونان التضحية بالماعز في

ً تتعلق باستعراض أحداث أو المأساة  تراجيديا نتيجة مع الحزن  غاية فيعموما

تنطبق هذه التسمية أيضاً في الثقافة الغربية على وجه التحديد  .و مؤسفة في النهاية 

اتسمت على جانب من الجدية   أرسطو التي حددها الدراما على شكل من أشكال

تعريف أرسطو على شخص عظيم يمر بظروف تعيسة.  والشهامة والتي تنطوي

أرسطو يقول إن التغير  ير األحوال من سيئ إلى جيد، ولكنأيضاً يمكن أن يشمل تغ

في إثارة الشفقة والخوف  يؤدي إلىسمن الجيد إلى السيئ هو األفضل ألن هذا 

ً فإن "هيكل العمل التراجيدي المتفرجالاخل ود أن   ينبغي. ووفقاً ألرسطو أيضا

فقة." يمثل الحوادث التي تثير الخوف والش عليه أن أنكما يكون بسيطا بل معقدا 

الحال نحو التعاسة والمأساة ال يعود إلى أي خلل أو  ويرى أرسطو ، "أن تغير

من عن الغبن المأساة يمكن أن تنتج  لكن إلى خطأ من نوع ما." عيب أخالقي ، و

ير ، أو المجتمع( ، بينما إذا اآللهة ، المص ل القانون ،)مث قاهرة قبل سلطة عليا

 7و امتحان.أ ءعن بال في هذه المحنة ناجم الرئيسيةشخصية السقوط  يكون

 الملهاةالكوميديا:

ذات طابع خفيف تكتب بقصد هنا  ، وتكون مسرحية  التمثيل هو نوع من أنواع

بالبهجة أو التسلية، أوهي عمل أدبي تهدف طريقة عرضه إلى إحداث الشعور 

وقد نشأت الكوميديا في أوروبا من األغاني الجماعية الصاخبة، ومن . بالسعادة

الحوار الدائر بين الشخصيات التي تقوم بأداء شعائر الخصوبة في أعياد اإلله 

ديونيسيوس ببالد اليونان، وهي األعياد التي تمخض عنها فن الدراما. وتعد 

 القديمة في اليونان.من أروع األمثلة على فن الكوميديا  "أريستوفان" مسرحيات

                                                             
 123.ص : األوروبي المسرح ومصطلحات أعالم عيد، الدين كمال 7
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 الميلودراما:

هي ذلك النوع من التمثليات التي تزخر بالحوادث المثيرة   الميلودراما أو المشجاة

وتتسم بالمبالغة في كل شيء فالممثلون يبالغون في التعبير 

كما يبالغون في الحركات التمثيلية، لكي يؤثروا في  واالنفعاالت العواطف عن

في الرواية مبالغ فيها كما أن البطل دائما كريم  الشرير المتفرجين وشخصية الرجل

 .الخلق جميل الصورة، والبطلة دائما حسناء طيبة طاهرة النفس

وتقع في الرواية حوادث ومغامرات غير معقولة ومع ذلك تنتهي دائما نهاية سعيدة. 

لزيادة  الموسيقى هو استخدام سرحمال راما فيبهذا المعنى يكون أصل يشير الميلود

تأثير المشاهد العاطفية أو استجابة لطابع المشهد. تتصف الميلودراما بقالب موحد 

د ويمثلون الشر، واإلشارات الموسيقية ، األوغاالصالح العام : أبطال يمثلون نسبيا

تشير إلى هذه الشخصيات وأفعالهم. وبعبارة أخرى، الميلودراما تميل إلى أن تكون 

يهرب  البطل إنتاجاً مسبق الصنع تسير أحداثه بطريقة تقليدية، وغد يشكل تهديدا،

 .من التهديد )أو إلنقاذ البطلة( وهناك )عموما( نهاية سعيدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%84


 

16 
 

 أعالم المسرح اليوناني:المحاضرة الثالثة :  ـ3

وتوفي  أثينا في. ق.م 496 ولد حوالي سنة .مسرحي مأساوي يوناني :سوفكليس  

أحد أعظم ثالثة كتاب تراجيديا إغريقية، .ق.م 405 سنة

مسرحية، في المسابقات المسرحية  123كتب   ."يوربيديس"و" ايسخسلوس" مع

، حيث كل تقدمة من أي كاتب كان يجب أن تتضمن "ديونيسيوس"مهرجان  في

ساخرة. وقد نال الجائزة  أربع مسرحيات، ثالث تراجيديات باإلضافة إلى مسرحية

كثر من أي كاتب آخر، وحصل على المركز الثاني في أ والي عشرين مرةحاألولى 

 .يت إلى يومنا هذاجميع المسابقات األخرى. لكن سبعة من تراجيدياته فقط بق

ن أنه . وعلى الرغم م"كولونوس"لعائلة ثرية كانت تقطن منطقة  "سوفوكليس"ولد 

ن كان أغزر شعراء عصره في مجال كتابة المسرحيات التراجيدية، إال أنه كا

ً للغاية في الحياة العامة األثينية، ففي الناحية السياسية تولي ديد من الع نشيطا

ق.م منصب وزير خزانة، وانتخب مرتين  443 المناصب، حيث تولى عام

 ، كما شغل "بركليس"ق.م مع  440 - 441لمنصب القائد العام ، األولي عام 

 "اسنيكي"ق.م " مع  420بعد ذلك بفترة طويلة " حوالي عام  أيضاالمنصب نفسه 

 ق.م . إذ اختاره األثينيون مع تسعة 411 - 412. شغل منصب مستشار عامي 

 .  رين إلدراة شئون أثينا بعد فشل الحملة الصقليةمستشارين آخ

: إذ يقال إنه  هذا إلي جانب ما اشتهر عنه من نشاط في مجال الديانة و العبادات

، و هو األمر  "أسكليبيوس"، كم اتخذ من منزله مقرا لعبادة  "لهيراكليس" محرابا

الذي لقي ترحيبا و قبوال من األثينيين ، لذلك أطلقوا عليه لقب المضيف ، فبنوا له 

إلي جانب ما يظهر في تراجيدياته من -مذبحا يقدمون له فيه القرابين . و كان ذلك 

 . ىروع و تقو

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=496_%D9%82.%D9%85.&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=496_%D9%82.%D9%85.&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=496_%D9%82.%D9%85.&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=405_%D9%82.%D9%85.&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=405_%D9%82.%D9%85.&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D8%AE%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D8%AE%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B3
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، ولكن مثله لم  "إسخيلوس"  ما من أعمال سلفهكانت أعماله المسرحية أكثر نوعاً 

" أنتيغون "و ، "أوديب ملكا"  ، ومنها اليد أصابع يصلنا منها إال ما ي عّد على

ً  " إلكترا" و ، سوفوكليس   .8، وهي أشهرها جميعا

 .مسرحي تراجيدي يوناني ق.م.  645 -ق.م  525  اسخيلوس:   

معركة  ، وربما في "ماراثون"معركة  اشترك في "إسخيلوس"ي عتقد أن 

ً .و "ساالميس" ها أنصرف إلى كتابة المسرحيات ، وكلّ  الحروب الفارسية ثراأيضا

ذات مضمون درامي ومأساوي ، أما حبكاتها المقتبسة إما من األسطورة أو التاريخ 

دة المبنى . وقد رفع من مسرحياته ، بصورة متفاوتة اليونانيين ، فهي، جيّ 

 في اإلخراج المسرحي الفعَّال لكل ما يستعان به باستخدامه

و   والحيوانات الخرافية الهائلة للجوقات الغنائية ، واألقنعة ، والمالبس ، كاألثاث

 .غيرها

لّد منها ي عدّ  70ومع أنه كتب حوالي  دين صابع اليأعلى  عمالً مسرحياً ،إال أن ما خ 

ي الت« أورستيا»، وثالثية « السبعة ضد طيبة»، و« المتوسلون». وهي تشمل 

وإسخيلوس هو مبدع نوع جديد من العرض المسرحي نسج « . أغاممنون»تضّم 

 . على منواله الكثيرون من الروائيين المسرحيين بعده

 ق.م 406 -ق.م  480  ريبيديس:يو   

حسب التسلسل الزمني لظهور هؤالء  إغريقيثالث شاعر مسرحي تراجيدي إنه 

، وكان " سوفوكليس"و "إسخيلوس "معاصراً للروائيين اليونانيين كان. الكتاب

ً ، إال أنه  "يوربيديس"وكان  . اليونان القديمة ثالثتهم من أشهر روائيي رساما

،  المسرحيات أحترف األدب في سنين حياته األخيرة ، وقد كتب عدداً كبيراً من

مسرحية ي عتقد أنه كاتبها . وقد كان لها تأثير عميق ودائم  20وبقيت حوالي 

: ألسيستيس ، وميديا ، وهيبوليتوس ،  ومن اشهرها . المسرح الغربي في

وريستيس ، والكترا .. و وكل هذه المسرحيات سميت بأسماء شخصيات شهيرة وأ

                                                             
 75المرجع السابق .ص:   8

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AE%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AE%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A8_%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A8_%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%BA%D9%88%D9%86_(%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%BA%D9%88%D9%86_(%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%BA%D9%88%D9%86_(%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%86%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%86%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AE%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AE%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
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وتتميز كل هذه المسرحيات  . التاريخ القديم اليونانية أو الميثولوجيا اإلغريقية في

لدرامي ، وسهولة حوارها ، ومحتواها المأساوي بمهارة حبكتها ، وموضوعها ا

 9.التراجيدي

 

 المصادر و المراجعبعض 

 ط العربي، األدب في اليونانية الملحمة الترجمة شعرية الشرقاوي، الكبير عبدـ   

   2007المغرب، البيضاء الدار للنشر، توبقال دار ،1

 -فةحسام الخطيب وزارة الثقا د. -األدب األوروبي؛ نشأته وتطوره ومذاهبه ـ

 .ب.تدمشق

 عربي،ال الفكر دار ط،.د أصولها، -تاريخها- نشأتها المسرحية الدسوقي، ــ عمر

 القاهرة

 2003 مصر، .

 روتبي الثقافة، دار ط،.د بدوي، الرحمن عبد :تر الشعر، فن طاليس، أرسطو  -

 د.تلبنان،

 دنيال الوفاء دار ،1 ط األوروبي، المسرح ومصطلحات أعالم عيد، الدين ـ كمال

 2006 .مصر، اإلسكندرية النشر، و الطباعة

 

 

 

 

 

                                                             
 88المرجع نفسه ص:  9

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
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 :  القسم الثاني

 اآلداب األجنبية في عصر النهضة
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 األوربية داب عصر النهضةآ المحاضرة الرابعة :  ـ 4  

 :تعريف عصر النهضةــ     

القرن الرابع عشر  استمرت تقريبا منهو عبارة عن حركة ثقافية  عصر النهضة  

من  العصور الوسطى وكانت بدايتها في أواخر .القرن السابع عشر إلى الميالدي

على الرغم من توافر الورق  .أوروبا إيطاليا ثم أخذت في االنتشار إلى بقية

القرن  التي ساهمت في سرعة انتشار األفكار أواخر "المونوتيب"حروف  واختراع

، إال أن تغييرات عصر النهضة لم تنتشر بشكل موحد في جميع الخامس عشر

فه حركة ثقافية ازدهاراً في األدب باللغات أنحاء أوروبا. شهد عصر النهضة بوص

ونهضةً في التعلم  ،القرن الرابع عشر في األدب الالتيني بدءاً من وإبداعاالمحلية 

، وتطور الرسم المنظور والتقنيات األخرى لجعل الكالسيكية المعتمد على المصادر

ً لكن على نحو الرسم أكثر واقعية  وطبيعية، واإلصالح التعليمي الذي كان متدرجا

منتشر. سياسياً، ساهم ظهور عصر النهضة في تعدد المعاهدات الدبلوماسية بين 

يرى  .المالحظة الدول. أما في مجال العلوم فكان التحول إلى االعتماد على

والعصر  العصور الوسطى المؤرخون أن هذا االنتقال الفكري كان جسراً بين

 الحديث.

ورغم أن عصر النهضة شهد انقالبات في العديد من الممارسات الفكرية 

 وإسهاماتواضطرابات سياسية واجتماعية كذلك، إال أنه امتاز بالتطورات الفنية 

رجل عصر  ، الذي ابتكر عبارة"مايكل آنجلو"و "ليوناردو دا فينشي "المثقفين مثل

 10.النهضة

بإيطاليا في القرن الرابع  "فلورنسا" إجماع على أن عصر النهضة بدأ فيهناك 

ا قترحت العديد من النظريات التي تفسر أصوله وخصائصه، مع التركيز  .عشر

                                                             
صالح الناشر: شركة الكتاب المؤلف: أشرف -تاريخ وحضارة أوربا العصور الوسطىأنظر :   10

 35. ص: 2008بيروت  -العربي

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B5%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B5%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88_%D8%AF%D8%A7_%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88_%D8%AF%D8%A7_%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D9%84_%D8%A2%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D9%84_%D8%A2%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
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" فلورنسا"   على عدد من العوامل بما فيها الخصائص االجتماعية والمدنية لمدينة

الفلورنسية ذات  "ميديشي في ذلك الوقت وتركيبتها السياسية وسيطرة عائلة 

وهجرة الباحثين في الدراسات اليونانية ومعهم النصوص اليونانية إلى  النفوذ،

 .األتراك العثمانيين على يد سقوط القسطنطينية إيطاليا بعد

 :االوربيةب عصر النهضة ادـ آ   

المؤلفات الشعرية والنثرية  و هو تلك األنجلوساكسونيعصر النهضة أدب ــ       

هي أولى   "اللغة اإلنجليزية القديمة " أو "األنجلوساكسونية"المكتوبة باللغة 

، وتليها مرحلة " اللغة اإلنجليزية الوسيطة اللغة اإلنجليزية المراحل التي مرت بها

 7" ثم " اللغة اإلنجليزية الحديثة ". وتشغل هذه المؤلفات الفترة بين أواخر القرن 

. وإن كان جزء كبير من األدب اإلنجليزي في هذه الفترة قد كتب 12وأوائل القرن 

األولى قد دونت  "األنجلوساكسونية"ى الرغم من أن القصائد باللغة الالتينية.وعل

بعد اعتناق اإلنجليز للدين المسيحي، فإنها تتميز بنزعة وثنية قوية وأعظم نموذج 

لهذا الشعر الذي يجمع بين المسيحية والوثنية ملحمة " بيوولف " التي تسودها نغمة 

لقصائد القصيرة في هذه الفترة حزينة جليلة. ويظهر هذا الطابع الحزين أيضا ً في ا

وتشمل " ويدسيث " و" ديور " التي تعتبر أول قصيدة إنجليزية غنائية. يبدأ الشعر 

الديني في األدب األنجلوساكسوني بقصيدة " كادمون " القصيرة التي سجلها 

 "ة كادمون". ونشأت مدرسة من الشعراء الدينيين تعرف باسم مدرس"بيد"المؤرخ 

جيل كما كتبوا بعض وجميعهم نظموا قصصا ً من اإلن "كينوولف"عر وأعقبها الشا

 "األنجلوساكسوني"ين وسيرهم. ومن أعظم القصائد في األدب أساطير القديس

حلم الصليب " التي تتميز بعاطفتها الدينية الجياشة و" معركة مولدون " " قصيدة 

فلم  "األنجلوساكسوني"وتظهر فيها روح البطولة والمأساة على أشدها. أما النثر 

يحل محل الكتابة الالتينية إال في عهد الملك ألفريد الذي قام بترجمة عدة مؤلفات 

التينية بقصد تثقيف الشعب. ويرجح أنه هو الذي أمر بوضع " الحوليات 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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في  "األنجلوساكسوني"األنجلوساكسونية اإلخبارية " وتوجد أعظم نماذج النثر 

 .11"ولفستان"و "الفريك"لتي ألفها الخطب والمواعظ الدينية ا

 :الفرنسيعصر النهضة  أدبـ  

ناشيد البطولة"، ويستبعد نقصد به هنا الجزء المدون الذي بدأ بالملحمة المعروفة " أ

، واألدب الالتيني الذي ساد العصور الوسطى، وكانت هذه "البروفنسال" منه أدب

الملحمة تغنى بالغرب المسيحي، ثم تطورت المالحم، ودخلها كثير من التغيير، 

وظهرت في صورة قصص خيالية منظومة منها " قصة الوردة" و"قصة الثعلب 

 رينار" وغير ذلك من القصص القصيرة المنظومة على لسان الحيوان، التي تدخل

ائي ظهر الشعر الغن ) 12- 13 (في األدب الشعبي بمعناه الحديث. وفي القرنين

. "فرانسوا فيللون"، و"شارل دوق أورليان"، و" كرستين دي بسان"الذي نبغ فيه 

 ، و"دوان فيلهار"وبدأ النثر بكتابة التاريخ وتسجيل األحداث، ونبغ من المؤرخين: 

. ثم ظهرت المسرحية التي اتخذت من المعجزات "كومين"، و"جوردان فليو"

أكثر  16القرن  الوسطى وظلت حتىموضوعاً، وازدهرت في أواخر العصور 

 الفنون األدبية انتشاراً.

، كان االتجاه صوب األدب اليوناني والالتيني، وجمع الكتاب عصر النهضة وفي

، ولكن "كالفن" و "مونتيني"بين األدب الفرنسي القديم وهذا االتجاه، ومن هؤالء: 

، والناقد "رونسار"االتجاه نحو األدب اإليطالي وجد معارضين، تزعمهم: 

، استقرت "آل بوربون"، الذي بدأ يهتم باختيار اللفظ السليم. وفي ظل حكم "مالرب"

ً ممتازاً. ثم جاء وهو العصر  17القرن  األمور، وأصبحت باريس مركزاً ثقافيا

، "كورني"وفيه بلغ األدب المسرحي ذروته، بفضل الذهبي لألدب الفرنسي، 

، "جان دي الفونتين"وارتقى الشعر الغنائي والهجاء بفضل  "موليير"، و"راسين"و

 "مدام دي سيفيني"، و"باسكال"ر الفني الكمال في مؤلفات ث. وبلغ الن"بوالو"و

                                                             
 146. ص: المؤلف: أشرف صالح -الوسطىتاريخ وحضارة أوربا العصور أنظر :  11

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_13
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_12
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_16
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_16
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_17
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_17
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هذا برويير. وأسست في "، وال "الروش فوكو"، و"مدام دي الفاييت"و "بوسويه"و

بينهم من  ، ويمتاز أسلوب هؤالء األدباء، رغم ما يمية الفرنسيةالقرن األكاد

اختالفات، بالوضوح والصقل، كما يمتازون هم بالذكاء واالهتمام بالسلوك 

 .12اإلنساني

 : األلمانيعصر النهضة  أدبـ   

ألمانيا  من ، ويضم آثاًرا أدبية أوروبا في وسط باأللمانية هو أدب األمم الناطقة

                   مثل "األلزاس" و"بوهيميا" و"سيليزيا".                         لنمسا وسويسرا ومن مناطق متاخمة وا

، لغة جنوب اللغة األلمانية العليا واللغة التي كتب بها أغلب األدب األلماني هي

على تغيرات ووسط ألمانيا. ويمكن تقسيم األدب األلماني إلى أربع فترات، بناء 

حدثت في اللغة األلمانية العليا القديمة؛ واأللمانية العليا الوسيطة؛ واأللمانية العليا 

الجديدة األولى؛ واأللمانية العليا الجديدة. وقد كان أول ازدهار لألدب األلماني في 

عهد األلمانية العليا الوسيطة في القرن الثاني عشر؛ كما كان لها عهد ذهبي آخر 

 ."جوته"قرن التاسع عشر في عهد أعظم كتابها في ال

ويتميز األدب األلماني ببعده عن المركزية، ويحرص األدباء والشعراء على تأكيد 

فرديتهم ونفورهم من القواعد األكاديمية المفروضة، وسعيهم إلى تصوير عالقة 

 لمعرفة كما تجسد في قصةل حبهمطبيعة التي تحيط به، وباإلنسان بخالقه وبال

م ثم صاغ  1587التي قرأها الناس كتابًا شعبيًا في عام  "فاوست"

في رواية  " توماس مان"   ، وتناولها"فاوست"درته المسرحية  "جوته" منها

 .13"فاوستوس"دكتور 

 :اإلسبانيعصر النهضة أدب ـ     

                                                             
 651: ص:  .دتدمشق -د. حسام الخطيب وزارة الثقافة -األدب األوروبي؛ نشأته وتطوره ومذاهبه.  12
 بيروت عويدات، منشورات ، 1ط زغيب، هنري :تر األلماني، األدب انجيلوز، فرنسوا جان 13

 76. ص: 1980 .،

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AA%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AA%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%85%D8%A7%D9%86
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ً أن  .إسبانيا في باللغة اإلسبانية بشكل عام ي شير إلى كل أدب كتب ويمكن أيضا

يهود  الكالسيكي والمتأخر، وأدب الالتينيةأدب أمريكا  ي دَرج تحت هذه الفئة

على  والعربية والعبرية الالتينية ، الذين ك تِبوا باللغةوأدب عرب إسبانيا إسبانيا

العصور الوسطى  التوالي. وتبدأ هذه اآلداب منذ أول المنظومات الشعرية في

، األدب الحديث حتى الموشحات في الخرجات المحفوظة بالعامية مثل اإلسبانية

وهو ما يحتل أكثر من ألف سنة من التاريخ. واألدب اإلسباني فرع من 

والممهد لفرعٍ مهٍم آخر أال  باللغات الرومانسية المكتوبة اآلداب الرومانسية فروع

تحت ما يعرف بآداب اللغة  "القشتالي األدب"وهو أدب أميركا الالتينية. ويدرج 

في عّدة قارات،  البلدان الناطقة باإلسبانية مجموع آداباإلسبانية، والذي يتضمن 

ً أدب إسبانيا بكل اللغات األخرى المحكية في إسبانيا  ويَشمل أيضا

 .وغيرها والباسكية والفاالنسية والغاليغية الكاتالنية مثل

 : اإليطاليعصر النهضة أدب  ـ    

الميالدي. كما  13القرن  اإليطالي روائع عديدة ك تبت منذ بداياتيشمل األدب    

ز حركات ثقافية مهمة كان لها أثر دائم على آداب قومية أخرى. ولم تصبح  أنه عّزّْ

م. ومع ذلك فإن إحدى خصائص 1870عامة إالّ بعد عام اللغة اإليطالية لغة قومية 

ألن  التوحيد األدب اإليطالي أن له لغة موحدة خالل تاريخه الطويل. وقد حدث هذا

 و" انتي اليجيريد"  الميالدي هم14القرن  ثالثة ك تّاب إيطاليين كباٍر في

التي "  التسكانية" كتبوا بلغة مبنّية على اللهجة  "جيوفاني بوكاتشيو"و "بترارك"

قرون في الوقت ولقد ق ِلّدت لغتهم وأعمالهم لبضعة  .فلورنسا كان يتحدث بها أهل

 .14على استعمال لهجات منطوقة عديدة اإليطاليون الذي درج فيه

 

 .األوربي عصر النهضة ية فيأدبمعالم  ـ المحاضرة الخامسة : 5  

                                                             
  166.ص: 1981مصر، .القاهرة المعارف، دار د،ط، االيطالي، األدب في دراسات الناعوري، عيسىانظر:  14

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B4%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B4%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_13
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_13
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_14
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_14
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
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 :الكوميديا اإللهية أو الملهاة اإللهية ـ     

تعد  .1321 حتى وفاته عام 1308 ما بين "دانتي أليغييري" هي شعر ملحمي ألفه

 ويرى  الشعرية في األدب اإليطالي، حميا اإللهية من أهم وأبرز المالالكوميد

الكثيرون بأنها من أفضل األعمال األدبية في األدب على المستوى العالمي. تحتوي 

بالعناصر المجازية حول اآلخرة  باالستعانةالملحمة الشعرية على نظرة خيالية 

ي كما تطورت ف القرون الوسطى ، وتحتوي على فلسفةالديانة المسيحية بحسب

 . الكاثوليكية الرومانية الكنيسة الغربية

 .اإللهية إلى ثالثة أجزاء: الجحيم، المطهر، والجنةتنقسم الكوميديا 

دة، بينما مقطعًا أو أنشو 34ويعد قسم الجحيم األشهر في هذه الملحمة، ويتألف من 

 100ن ، أي أن الكوميديا اإللهية مكونة م33يتألف كل من القسمين اآلخرين من 

ي في حلة دانتبيتًا شعريًا. ر 14233مقطع أو أنشودة ككل. وتتألف الملحمة من 

ي اآلخرة بحسب أحداث الملحمة استغرقت أسبوع؛ يومان في الجحيم، وأربعة ف

 .المطهر، ويوم في الجنة

ويتألف كل جزء من ثالث وثالثين قصيدة، بعدد متساٍو من األبيات، مضيفاً أنشودة 

في المقدمة ليصل الرقم إلى المئة رمز الكمال، وبطلها هو دانتي نفسه التائه عند 

فترق الطرق وسط غابة مظلمة تغّص بالذنوب، ويصف في قصيدته هذه عالماً م

أبدعه في مخيلته، فيه مكان للخير، وكذلك للشر الذي يراه الشاعر نتيجة للعجرفة 

المفرطة في سلوك أول مالك تمرد على حكمة الرب، ويرى دانتي أن مصدر الشر 

السادسة عشرة "إذا كان العالم  هو اإلنسان ذاته، إذ يقول في المطهر وفي القصيدة

الحالي منحرفاً وضاالً فابحثوا عن السبب في أنفسكم"، ألن اإلنسان يبحث دوماً عن 

مصدر الشر فيما حوله منزهاً نفسه وملقياً المسؤولية على السماء. وتكمن المأساة، 

دوا ، في العقول النائمة، فالمدانون في الجحيم هم أولئك الذين فق"دانتي"في رأي 

القدرة على التفكير واإلدراك والفهم. وهو عندما ينظر إلى أعماق اإلنسان يرى أن 

 .قلبه يتآكله الحسد والبخل والطمع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A_%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A_%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1308
https://ar.wikipedia.org/wiki/1321
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 لمطهرموقع الجحيم بعيداً عن اإلله الذي يشع نوراً، ويتصور ا "دانتي"يتصور 

جزيرة صغيرة وسطها غابة تنبض بالحياة وترمز إلى فردوس اإليمان على 

ا ه فيهفهو يصبو في قرارة نفسه إلى رحلة ارتقاء روحي نحو الكمال يقوداألرض، 

ر الخي إلى العالم اآلخر بهدف التقرب إلى "بياتريتشه"أوالً، ومن ثم  "ڤرجيل"

ت ختلفاواحدة وإن  "دانتي"األعلى والسكينة الدائمة. فالحقيقة اإللهية في نظر 

ه واحد د إليؤمن بوجو "دانتي". وكان الديانات، حقيقة أعلنها األنبياء وأولهم موسى

ي ألمكن أبدي يحّرك وال يتحرك، وبأن هذه الحقيقة موجودة في الكتب السماوية وي

بيلة نكمة إنسان أن يكتشفها إن أعمل عقله، وكان في الوقت ذاته يدافع عن طبقة حا

 .تصل إلى السلطة بالعلم والفضيلة

 :ـ الديكاميرون  

أي يوم,  "هيميرا"أي عشرة و "ديكا"  اليونانية االسم من ديكاميرون

، على "جيوفاني بوكاتشيو "بقلم القرن الرابع عشر رمزية منحكايات  كتاب هو

، عشر قصص في عشر أيام، كل يوم يقوم واحد من  قصة تضم مائة رواية شاكلة

الشخصيات العشر بحكاية عشر قصص. الشخصيات مأخوذة إما من أعمال 

 .15أو من أعمال أخرى "بوكاتشيو"

 اـ دون كي خوت دي ال مانش 

 جزأيننشرها على   ،"ميغيل دي ثيربانتس سابيدرا"  اإلسبانيرواية لألديب  هي

بين العرب بالعديد من األسماء اشتهرت الرواية  .1615و 1605بين أعوام 

تعد .  كما تلفظ باإلسبانية"  دون كيخوطي " دون كيخوتهو" "دون كيشوت" مثل

واعتبرها   واحدة من بين أفضل األعمال الروائية المكتوبة قبل أي وقت مضى،

وواحدة من أعظم األعمال في   الكثير من النقاد بمثابة أول رواية أوروبية حديثة

يحمل الجزء األول  .األدب العالمي والتي تم ترجمتها إلى العديد من اللغات األجنبية

                                                             
 86االيطالي ص:  األدب في دراسات الناعوري، عيسى15

    

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D9%84_%D8%AF%D9%8A_%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D9%84_%D8%AF%D9%8A_%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3
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بينما  ،1605، وظهر عام "دون كيخوتي دي ال مانتشا"عبقري النبيل ال اسم

دون كيخوتي " العبقري الفارس  تحت عنوان 1615ظهر الجزء الثاني عام 

بس  ."دي ال مانتشا بين شهري  "إشبيلية"في السجن الملكي في  "ثيربانتس"وح 

بعد إفالس البنك الذي كان يضع فيه الودائع  1597سبتمبر وديسمبر من عام 

 .المالية

عم أن  باته. ي حساوت وجود مخالفات فكان مختلًسا للمال العام بعد ثب "ثيربانتس"ز 

لدت رواية  ة ، كما أشار في مقدم"دون كيخوتي دي ال مانتشا"وفي السجن، و 

م أجين سالعمل. ولكنه في الوقت ذاته لم يتضح مقصده من كونها تمت كتابتها وهو 

أول عمل يزيل "دون كيخوتي "وتعد رواية  .استلهمته الفكرة هناك فحسب

 .وسية لمعالجتها الصورية لألمرالغموض حول تقاليد الفر

النصية وبداية  الجماليات من كجزء الواقعية األدبية برهنت الرواية على بداية

والتي ستحدث تأثيًرا كبيًرا في   ،  انطالق النوع األدبي للرواية الحديثة المسمى

، من خالل تناول ما تم تسميته بالكتابة وقت الحق على األعمال الروائية األوروبية

غير المشروطة والتي تمكن الفنان من إظهار كل ما هو ملحمي وغنائي وتراجيدي 

ووضعت الرواية  .وكوميدي في محاكاة ساخرة حقيقية لجميع األنواع األدبية

على خارطة تاريخ األدب العالمي جنبًا إلى  "ميغيل دي ثيربانتس"يها الكاتب أبجز

 .ويليام شكسبير"و دانتي أليغييري"   مع كل منجنب 

قارب الخمسين  نبيل ، رجل"ألونسو كيخانو"  تدور أحداث الرواية حول شخصية

كتب  وكان مولعًا بقراءة، " المانتشا" من العمر يقيم في قرية في إقليم 

والشهامة بشكل كبير. وكان بدوره يصدق كل كلمة من هذه الكتب على  الفروسية

عقله من قلة النوم  "ألونسو"لى اإلطالق. فقد الرغم من أحداثها غير الواقعية ع

والطعام وكثرة القراءة ويقرر أن يترك منزله وعاداته وتقاليده ويشد 

تنتظره، بسبب تأثره بقراءة كتب الفرسان يبحث عن مغامرة  كفارس شهم الرحال

الجوالين، وأخذ يتجول عبر البالد حاماًل درًعا قديمة ومرتديًا خوذة بالية مع 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A_%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A_%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88_%D9%83%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88_%D9%83%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3_(%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3_(%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%85)
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كيخوتي دي ال "حتى أصبح يحمل لقب دون  "روسينانتي "حصانه الضعيف

صف بـ"مانتشا كل  وبمساعدة خياله الفياض كان يحولّ  .الحزين فارس الظلّ  ، وو 

بما  عبارات قديمة يقي المحيط به، فهو يغير طريقته في الحديث ويتبنىالعالم الحق

كان يتناسب مع عصر الفرسان. فيما لعبت األشخاص واألماكن المعروفة دوًرا هي 

يًا يحتاج إليه للقيام بمغامراته. وأقنع جاره األخرى بظهورها أمام عينيه ميدانًا خيال

بمرافقته ليكون حاماًل للدرع ومساعًدا له مقابل تعيينه  " سانشو بانثا"   البسيط

 "دون كيخوتي"لسذاجته. كما يحول  "سانشو"حاكًما على جزيرة وبدوره يصدقه 

، السيدة النبيلة لتكون موضع إعجابه "دولثينيا"بمغامراته الفتاة القروية جارته إلى 

 .وحبه عن بعد دون علمها

 بعض المصادر و المراجع:

 .ب.تدمشق حسام الخطيب وزارة الثقافة. وتطوره ومذاهبه نشأته.وروبياألدب األ

 إفريقيا في ةالحديث األدبية االتجاهات العالمي األدب روائع من العربي، ـ   إسماعيل

    1ج د،ت،.التوزيع .الجزائر و للنشر الوطنية الشركة آسيا،د،ط، و وأوروبا

 وهران . ربالغ دار ذاكر. النبي عبد :تر العالمي. األدب مراجعة مارينو. أدريانـ  

 د،ت ،

 المؤلف: أشرف صالح الناشر: شركة-تاريخ وحضارة أوربا العصور الوسطىـ  

 . 2008بيروت  -الكتاب العربي

 -ةد. حسام الخطيب وزارة الثقاف -األدب األوروبي؛ نشأته وتطوره ومذاهبه 
 .دت : دمشق

 ،عويدات منشورات ،زغيب هنري :تر األلماني، األدب انجيلوز، فرنسوا جانـ 

 1980 بيروت.

 .رةالقاه المعارف، دار د،ط، االيطالي، األدب في دراسات الناعوري، عيسىـ  

 . 1981 مصر،

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%88_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AB%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%88_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AB%D8%A7
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 واالصطالح:التعريف - 

أول مذهب أدبي  نشأ في أوربا في القرن  classicismeالمذهب الكالسيكي  

. وقوامه بعث اآلداب اليونانية والالتينية  السادس عشر بعد حركة البعث العلمي 

القديمة ومحاولة محاكاتها، لما فيها من خصائص فنية وقيٍم إنسانية. ولدى العودة إلى 

لعلماء يحللونها ليستنبطوا مبادئها وخصائصها التي ضمنت هذه اآلثار القديمة أخذ ا

ا بالتذوق أو بالتحليل المباشر، أو بما كتبه المنظرون القدماء  لها الخلود، وذلك إم 

أمثال أرسطو في كتابيه "الخطابة" و"الشعر" وهوراس في قصيدته المطولة "فن 

 .16الشعر"

 غم منل التحديد، وعلى الرأما لفظ "كالسي ك" فهو مصطلح عائم المعنى، قلي

 شكلٍ بشيوعه ال يمكن ربطه بزمن دقيق ومكان معي ن وخصائص حاسمة، لكنه يَعني 

اية غعام كلَّ عمٍل عظيم وجميل، خضع للتطوير والتكامل سنين طويلة حتى بلغ 

تعريف، ا الاإلتقان. وبتعبير آخر، يعني كلَّ عمل أجمعت العصور على جمالي ته. وهذ

اب قترقع في كثير من االرتباك والتشويش والتعارض.. وإذا شئنا االكما ترى، يو

الية الع من المفهوم الشائع للمذهب قلنا: إن الكالسيكية هي التعبير عن األفكار

 ن كل مااد عوالعواطف الخالدة بأسلوب فن يٍ متقٍن روعي فيه النظام والدقة واالبتع

 ن.هو غريزي وبدائي وغير منضبٍط بقواعد وقواني

ا يطاليإولم يظهر هذا االصطالح إال  في القرن التاسع عشر، فأول ما ظهر في 

. عاما   ثم ما لبث أن شاع في أقطار أوربا خالل مدة ال تزيد عن عشرين 1818عام 

ا  منذ وجودمهذا في مجال الدراسات والنقد، أما في مجال الممارسة فقد كان االتجاه 

  دون استعمال كلمة الكالسيكي ة.القرن السادس عشر، بل قبله، لكن  

" ويعني الص نف، أو Classeأما اشتقاق المصطلح فيعود إلى لفظ "كالس  

                                                             
 35. ص:.دتدمشق -حسام الخطيب وزارة الثقافة د. -األدب األوروبي؛ نشأته وتطوره ومذاهبه  16
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، أو يُطلق صفة   الصف  في المدرسة. وكان لفظ "كالسيك" يعني الشيء المدرسي 

س آثاره في الصفوف والكل يات، كاألدباء المرموقين الذين كان  لألديب الذي تدر 

القرن الثامن عشر على أنهم نماذج عالية جديرة بأن يحتذيها الجيل ينظر إليهم في 

الجديد. وبذلك تطورت داللة كلمة "كالسيك" فأصبحت تحمل معنى األفضل 

واألكمل والممتاز، أي إن األدباء المذكورين كانوا يعتبرون منتمين إلى طبقة كبار 

رت هذه الداللة فأصبحت َعلَما  على مذهب  الشعراء اليونانيين والالتينيين. ثم تطو 

معي ن، أو أسلوب، أو مدرسة لها سماٌت شاملة، لكنها تسمح بوجود تنوعات 

الناقدة الفرنسية  M.de staél " مدام دوستايل"واختالفات في داخلها وكانت 

 األلمانية من أوائل من أوضح سمات هذه المدرسة وذلك في كتابها: "من ألمانيا "

روال بد من اإلشارة إل بطا  ه مرتى أن االتجاه الكالسيكي  كان في نشأته وتطو 

هذه  ، ألنوالسلطة الملكية المطلقة "األرستوقراطية"باألنظمة التقليدية والطبقة 

نسي الجهات كانت، في أذواقها، تنشد الشيء األكمل واألجمل. ولذلك كان الفر

ابع ر لويس الريعلن بصراحة انتماءه إلى عص 1778العظيم فولتير المتوفى عام 

أن  ال بد "االرستوقراطية"( وقد أكد في مؤلفاته أن الحضارة 1685-1661عشر )

 تستتبع نوعا  من الكالسيكية بدرجة ما.

 الجذور:-

يمكن القول إن جذور الحركة الكالسيكية ظهرت منذ القرن الثالث عشر في 

ل أشهر شعرائها في إيطاليا مع ظهور أدباء كبار منهم دانتي شاعر إيطاليا العظيم ب

القرنين الثاني عشر والثالث عشر. وهو مؤلف "الكوميديا اإللهية" التي بسط من 

خاللها نظريته الشعرية االتباعي ة. ومنهم بترارك الشاعر الذي عاش في القرن 

الرابع عشر وكان أول من كتب باللغة اإليطالية، واشتهر بالدعوة إلى إحياء التراث 

ب في آداب األقدمين )اليونان والالتين(. ومنهم أيضا  الشاعر والدراسة والتنقي

بوكاشيو )القرن الرابع عشر( الذي درس اللغة اليونانية وأتقنها وتفه م آدابها ولكن ه 

آثر الكتابة باللغة اإليطالية، فأغناها، وجاءت على يديه لغة  لألدب الرفيع، وأل ف 
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الحكايات النثرية التي تصور المجتمع  منها كتابه )الديكاميرون( وهو مجموعة من

 اإليطالي.

علماء فر  ال 1453ولما سقطت القسطنطينية في يد السلطان محمد الفاتح عام 

ملوه حما  اليونان بمخطوطاتهم إلى إيطاليا، وأخذوا يعل مون في جامعاتها وينشرون

لتي ة ااعمن النفائس في العلوم والمعارف واآلداب، وساعدهم في ذلك انتشار الطب

ت نشر المؤلفات.  يسر 

 :ظهورالــــ-

لقرن ار في بعد هذه الممهدات السالفة الذكر بدأت بوادر االتجاه الكالسيكي تظه

 .1610-1515السادس عشر وبوجه التقريب فيما بين عامي 

هذه الفترة التي يطلق عليها في العادة اسم "عصر النهضة". وتعب ر هذه التسمية 

والفنون في القرن السادس عشر. وكانت النهضة أمرا  ضروريا  ال عن يقظة اآلداب 

بد  منه. فقد أسفر القرنان الثاني عشر والثالث عشر عن حركة أدبية مزدهرة، ولكن 

هذا االزدهار ما لبث أن كمد ومال إلى االنحدار في القرن الرابع عشر، ومع 

اري أفضى بالفرنسيين الحروب الفرنسية اإليطالية جرى بين القطرين احتكاك حض

إلى العودة لدراسة النصوص اليونانية والالتينية وفهمها على نحو أفضل، وساعد 

على إنجاز هذه الحركة أمران: الطباعة واإلصالح البروتستانتي، مما شجع على 

 17تطور النزعة النقدية بسبب المناقشات الفلسفية والدينية.

النشاط الكالسيكي من إيطاليا إلى  وبدءا  من القرن السادس عشر ينتقل مركز

فرنسا. صحيح أن الكالسيكية عمت أوربا ولكنها كانت في فرنسا أكثر وضوحا  

، وباللغة الفرنسية ظهر أشهر األدباء الكالسيكيين، ولذلك سنعمد إلى استقراء  وبهاء 

نتاجها في األدب الفرنسي كنموذج بارز لالتجاه الكالسيكي األوربي، كان له 

                                                             
 دمشق العرب، الكتاب اتحاد الغرب .د،ط. لدى األدبية المذاهب األصفر، الرزاق عبد 17

 125:  .ص1999 سوريا، .
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ية.إشعاعُ   ه القوي  على مجمل الرقعة األوربية والعالم 

 بواكير الكالسيكية الفرنسية:ـ  

يمكن تقسيم الشعر الكالسيكي الفرنسي في القرن السادس عشر إلى ثالِث 

يليه  مراحل أو باألحرى إلى ثالث مدارس كانت كٌل منها معلما  بارزا  أفضى إلى ما

 في سلسلة متتابعة الحلقات.

 C.Marot(1407-1544:)عر كليمان مارو: مدرسة الشا

وكانت آثاره جسر عبور من القرون الوسطى إلى النهضة. وكان هذا الشاعر 

ل شاعرا  مؤرخا  لدى  في أول األمر يُعنى بالبالغة التقليدية، ثم ما لبث أن تحو 

البالط. وتتميز أشعاره بالتنوع والوضوح ودقة التعبير وكان مثله المفضل الشاعران 

يرجيل وأوفيد، وقرأ بترارك باللغة اإليطالية، وكتب باللغة الفرنسية فأغناها ف

بالمفردات واحترم نحوها فجاءت في أشعاره نقية رشيقة صالحة للتعبير اللطيف عن 

في  Lyonالمشاعر المعتدلة. وتعد  قصيدته التي أرسلها من السجن إلى صديقه ليون 

نموذجا  لهذا الشعر. كانت منظومة شعرية لطيفة تتضمن قصة األسد  1526عام 

والجرذ التي أُثِرت  عن الحكيم اليوناني إيسوب. وكان يرمي فيها بشكل غير مباشر 

إلى حث هذا الصديق ذي النفوذ للسعي إلطالق سراحه. وهذا ما حصل فعال . وقد 

جعل منها حكاية من أجمل حكاياته الخرافية. اقتبس الفونتين فيما بعد هذه القصة لي

وتتميز قصيدة مارو باألسلوب القصصي الحواري البسيط والس هل الممتع مع بعض 

 التالعبات اللفظية البالغية كالتورية والجناس.

 مدرســـــة ليون: ـ 

كانت مدينة ليون في القرن السادس عشر عاصمة  ازدهرت فيها اآلداب والفنون 

يها الطباعة، فنافست باريس، وكانت أكثر تأثرا  بإيطاليا لقربها منها، وانتشرت ف

 Aفبرز منها أدباء عديدون تركوا في االتجاه الجديد أصداء  قوية مثل أ. هيروويه 
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Heroét  وموريس سيفM. Sèeve  والسيدة لويز البي هL.labbé   وعاشوا جميعا

وقد مهدوا بأساليبهم الطريق  في أواسط القرن السادس عشر شعراء غير بالطيين.

لرونسار وجماعة الثريا الذين كانوا يقدرونهم حق التقدير وتابعو الطريق من بعدهم، 

وال سي ما في االبتعاد عن الطابع العلمي والقيود اللغوية والعروضية والبالغية 

 .18والميل إلى الفكر والعاطفة، وتفضيل اللغة المحلي ة مع مراعاة البساطة والوضوح

 :La Pléadeرونسار وجماعة الثريّا ـ 

برزت هذه الجماعة في أواسط القرن السادس عشر، واستمر  نشاطها إلى 

 1560، ويواكيم دوبيلي ت 1585ت  Ronsardنهايته. وأعضاؤها هم: )رونسار 

 1603وبونتوس دوتيار ت  1530، وأنطوان دو باييف ت 1577وريمي بيللو ت 

( وتبعهم شعراء آخرون غير أن هذه 1588، ت  وجان دورا 1660وجوديل ت 

فاجئ جي مالمجموعة الشاب ة المتحمس ة لم تأِت بكشٍف نقديٍ جديد وال بتغيير منه

تجاٍه النظم يُحِدث تحوال  جذريا  في الشعر، بل تعتبر مرحلة  من النضج والجهد الم

الل جرت خشعريٍ عام وقد نجحوا في استيعاب المعطيات التطورية البطيئة التي 

 نصف قرن مضى. ويمكن تلخيص مبادئ هذه الجماعة في النقاط اآلتية:

إن اللغة الفرنسية أضحت قادرة على منافسة اللغات القديمة والتعبير عن شتى -1

األفكار واألحاسيس في شت ى األنواع األدبي ة واألساليب، والجل ذلك ال بد  أن 

اء بها، سواٌء بالترجمة أو التقليد، أو يعمل الشعراء إلغنائها بالمفردات واالرتق

بإدخال األنواع األدبية العظيمة القديمة إلى مجالها اإلبداعي. ومالُك األمر 

اإليمان باللغة الفرنسية وإمكان استبدال مفرداٍت فرنسية مكان الكلمات الالتينية 

دهم التي كان يلجأ إليها بعض الشعراء بحجة أن اللغة الفرنسية قاصرة عن إمدا

بالكلمات البديلة. ولذلك كان رونسار يؤكد دوما  ضرورة نبذ الكلمات القديمة 

والبحث عن لغة فرنسية كاملة. يقول في مقدمة ملحمته "الفرنسياد": "إني 
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أنصحك باالستفادة من كل  اللهجات على الس واء، وبعدم استعمال كلماٍت قديمة". 

اللهجة الفرنسية السائدة في جزيرة بينما كان ماليرب يدعو إلى االقتصار على 

، وهي المناطق الواقعة في الوسط والشمال الغربي من  Ile de Franceفرنسا 

فرنسا المحيطة بنهر السين: أما الفونتين وفينيلون والبروي ير فكانوا منحازين 

 إلى الكلمات الفرنسية، ولكن دون جدوى.

كلمات التي يستعملها الحرفيون ودعا رونسار في كتابه )فن الشعر( إلى تبني ال

ادين والحدادين والصاغة والبياطرة وعمال المناجم وإلى اختراع كلماٍت  كالحص 

-Douxداٍل جديد مثل كلمة )حل ومر   الستحداثجديدة سواٌء بالمزج بين مفردتين 

amer لما هو في المذاق بين بين، أو باشتقاق كلمات جديدة بإضافة بعض المقاطع )

النعت أو بصيغة التصغير أو بتحوير الكلمات الالتينية واليونانية وإخضاعها إلى 

إلى اللفظ الفرنسي )الفرنسة(.. وقد طبق رونسار هذه الوصايا في آثاره األدبية، إال 

 في أحواٍل نادرة معدودة.

 التجديد في النحو، ألن لغة  جديدة ال بد لها من نحو جديد-2

ة تينيإدخال األجناس األدبية العظيمة المعروفة في اآلداب اليونانية والال-3

 كالترجيديا والكوميديا والملحمة والنقد إلى مجال اللغة الفرنسية

استخدام المعطيات األسطورية التي بقيت في الشعر الفرنسي إلى عهد -4

 شاتوبريان.

أوزان  تكارا الشعر الغنائي وابتجديد إيقاعات الشعر الفرنسي  وتطويرها وال سيم-5

 جديدة.

وإذا شئنا تحديد الموقع األدبي لرونسار كنموذج للشعر في هذه الفترة قلنا إن ه 

من الوجهة الكالسيكية متعلق بالثقافة القديمة وتقليد القدماء في الموضوعات 

والصور والمعالجة إلى درجة انعدام فردي ته. فالحب في شعره ليس حب ه الخاص، 
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وال تجربته الفردية بل هو الحب العام كما يفهمه معاصروه وأسالفه الذين نسج على 

 منوالهم وال سيما اإليطاليون.

لوب ومن جهة أخرى ظل رونسار محافظا  على نظرية األجناس األدبي ة واألس

 الخطابي والتعليمي الذي يتجه إلى العقل ويؤثره على العاطفة.

الحد  بل خطا في الشعر خطا  جديدة وذلك  ولكن رونسار لم يقف عند هذا

باتجاهه أحيانا  نحو العاطفة والخيال والجو  الحزين مما يذكرنا بالمارتين كما تميز 

أسلوبه بالغزارة والتنوع والتلوين والجرأة اللغوية واالنسياق مع الحماسة الشعرية 

ية وحسن اختيار.. مما يعد  في نظر النقاد ومؤرخي األدب جذورا  للمدرسة  دون رو 

 19الرومانسية التي بزغت فيما بعد الكالسيكي ة.

 F.Malherbe (1555-1628.)تجديد ماليرب  ـ  

ة  وحدَه. فقد كان بنفسه مدرسة واضحة المعالم أث رت في تجديد  يُعَدُّ ماليرب أم 

الشعر وتحديد معالمه في مستهل  القرن السابع عشر، وكان حلقة اتصال بين جماعة 

ياد واألدب الكالسيكي العظيم في القرن السابع عشر. لم يؤي د اتجاهات رونسار البل

" وهو الذي سار بالشعر  وجماعة البلياد، بل انتقدهم بشدة في كتابه "الفن الشعري 

الفرنسي إلى الصفات الوطنية الفرنسية األصيلة. وله في موسيقا الشعر آراء 

اء بشعٍر جميل اإليقاعي ة. وكان يرفض إيجابي ة، فقد سخر من طريقة رونسار، وج

التقليد المبالغ فيه للقدماء على الرغم من تضل عه في اآلداب القديمة وترجمته بعض 

اآلثار الالتينية إلى الفرنسي ة، ولم يكن يرى مانعا  من االقتباس من أفكار القدماء، ال 

من وكان يُجانب التراث منوطةٌ بالز -كما يقول-من تقنيات التعبير وأساليبه، ألن هذه 

اليوناني ويتجه صوب التراث الالتيني، ألنه أكثر تعويال  على الفكر، وأقرب إلى 

العبقرية الفرنسية، وباختصار: إن أدب ماليرب هو أدب العقل والفكر وموضوعات 

ل فقط على  الساعة ال أدب الخيال والرمز. يؤثر السهولة والوضوح والمنطق ويعو 
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كما هي لدى أعمق الطبقات الشعبية، ال على اللهجات البروفانسية،  اللغة الفرنسية

ا القواعد  فحسب، وإنما كان يتجه صوب اللغة الشعبية لتمده بالمفردات الفرنسية أم 

 فقد بقيت عنده أصيلة نقي ة.

. لشخصي  اأما أسلوبه فكان قدوة  لموليير وراسين مع احتفاظ مقل ديه بطابعهم 

..!" ليربلمدرسة الكالسيكية قال عنه بوالو: "وأخيرا  جاء ماولشد ة تأثيره في ا

أدبا   كان ويقول إميل فاكيه عن األدب في الثلث األول من القرن السابع عشر: "إنه

وفي هذا  رومانسيا  وال سي ما في الشعر حيث يسود الخيال والنزوة والفانتازيا..

دورهم هم ب واحد أو إثنان، والوسط يبدو ماليرب منعزال ، ليس له من األتباع إال  

رى أن ن -وذلك يحدث في األدب أحيانا   -شديدو االستقالل، ومن أغرب األمور 

 "ماليرب قد أصبح مدرسة ذات شهرة واتساع، ولكن بعد وفاته بأربعين عاما  

 العصر الذهبّي للكالسيكية

قرن بلغت الكالسيكية الفرنسية بعد ماليرب ذروتها في النصف الثاني من ال

 1688-1660السابع عشر. وتقسم هذه الفترة إلى قسمين: أولهما فترة اإلزدهار من 

 1715.20-1688والثاني فترة االنتقال من 

 فترة االزدهار: -

 وقد أسهمت فيها عوامل وظروف عديدة أبرزها:

رعاية لويس الرابع عشر الذي كان ملكا  قويا ، حصر السلطات كلها بيده. -1

قولته المشتهرة: "أنا الدولة" وفي عهده ازدهرت الصناعة وهو الذي قال 

والزراعة والتجارة والنظم اإلدارية واالقتصاد، واهتم بتقوية الجيش 

والبحرية، وخاض حروبا  كثيرة مع جيرانه حاز فيها انتصارات كثيرة، 

ولكنها آلت في النهاية إلى إضعاف فرنسا وضعضعة اقتصادها وتبديد 
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.ثرواتها وألحقت   المآسي واآلالم بالشعب الفرنسي 

 تقريبهوويا  عرف لويس الرابع عشر برعايته اآلداب والفنون والعلوم ماد يا  ومعن

ده أوج ي عهفاألدباء الكبار ومنحهم المسكن والمرتبات، ولذلك بلغت الحركة األدبية 

في و الواالزدهار، فظهر في المسرح كوريني وراسين وموليير وفي الشعر والنقد بو

لخطابة في اوالحكايات الفونتين وفي النقد البرويير، وفي الفلسفة ديكارت وباسكال، 

ن مددٌ فينيلون وبوسوييه، وفي التاريخ سان سيمون، وغير هؤالء عديدون، وبرز ع

عاهد تتح المواف الفنانين والنحاتين والمعماريين والعلماء والممثلين. ورعى األكاديمية

 كتبات.. وأعادَ للعبقري اعتباره واحترامه.والكليات وأنشأ الم

م جمهور النخبة المثقفة وكان يتألف من الحاشية الملكية ورجال الحك-2

 ومن الطبقة البورجوازية: -والبالط

الء كان هؤو: كان لويس الرابع عشر يختار حاشيته من النبالء. البالط الملكيـ  

 لظهورويبذ رون أموالهم ليتنافسون في التقرب منه وخدمته وابتغاء رضاه 

 قار،بالمظهر الالئق، وسرعان ما يفضي بهم التبذير إلى اإلفالس واالفت

وذ فيعيشون منتظرين إحسان الملك وهكذا يزداد سلطانه رسوخا  بضعف نف

عا ،  ةفث م الثقاف من دونه. وقد وجد األدباء في البالط والحاشية جمهورا  مشج ِ

ي فلقت نافس في المظهر الثقافي الراقي. وتأوالذوق والتشجيع والكرم والت

ن هذا المحيط سيداٌت ذكيات على جانب من الثراء والثقافة والذوق، ك

نات يشاركن في القضايا السياسية والمناقشات الدينية، ويفتتحن الصالو

فن بقاء األدبية في بيوتهن.. وإليهن يُعزى تشجيع كثير من األدباء واالرت

ناية الك لتي تتميز بالذكاء والحساسية واإلرهاف مع لطفالمحادثة الرقيقة ا

 والتورية واإليجاز مع العمق.

والحقيقة أن فرساي واللوفر وسواهما من القصور لم تشهد أفضل من هذا 

الجمهور برجاله ونسائه وسياسييه وأدبائه وعلمائه وفنانيه من حيث 
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، والتحلي برعاية المستوى الثقافي  والمقدرة على الفهم والنقد والتذوق

 المبدعين وتشجيعهم.

: انتشر العلم في هذه الطبقة التي برزت في مجتمعات الطبقة البورجوازية ـ 

المدن وال سيما العاصمة. وبينما كان النبالء يفلسون الواحد تلو اآلخر، كان 

البورجوازيون يزدادون غنى  ويسرا ، فكانوا يعل مون أبناءهم في أفضل 

يد خيرة األستاذة والمربين، فيتخرجون في الكليات المدارس وعلى 

الجامعية أو في معاهد اليسوعيين مزودين بالمعرفة العالية، ثم يبحثون عن 

منصب في الدولة، الئٍق بهم يشترونه بالمبالغ الكبيرة، وقد كانت هذه الطبقة 

تجمع إلى جانب الثراء، اإلقبال على األدب وتشجيع األدباء والتنافس في 

جتذابهم، مما جعل منهم جمهورا  آخر يضاف إلى جمهور البالط والنبالء، ا

سن تقدير االنتاج الكالسيكي الرفيع، ويشجع أصحابه ويحرص على  يُح 

الظهور في األوساط األدبي ة وفي المقاعد العالية في صاالت العروض 

 21المسرحي ة.

 التأثيرات الخارجية: 

 ية:تتلخص هذه المؤثرات بالعوامل اآلت

ة المجادالت والمناظرات الدينية بين أصحاب االتجاهات البروتستانتي-1

مثل  طباءوالكاثوليكية والجانسيني ة والصوفية. وقد برز أثر ذلك في أدب الخ

 بوسُّوييه وفينيلون ولدى أمثال راسين وبوالو.

راء جالدمار والضعف في بنية الدولة في أواخر حكم لويس الرابع عشر من -2

 وب والكوارث التي لحقت بالشعب، مما ترك أصداء  مأساوية عميقةالحر

 .نسيةلدى الكتاب أمثال فينيلون وال برويير، ومهد بالتالي لظهور الروما

                                                             
 196الغرب ص. لدى األدبية المذاهب األصفر، الرزاق عبد 21



 

40 
 

ي كي، فاآلداب األجنبية: أثر  األدب اإليطالي في األدب الفرنسي الكالسي-3

( وقل د كوريني  النصف األول من القرن السابع عشر )تأثير التاس 

ومعاصروه األدب المسرحي اإلسباني )تأثير سيرفانتس ولوبي دي فيغا 

ية تى نهاية حوكالديرون( وبقي أدباء الملهاة الفرنسيون يقلدون الملهاة اإلسبان

 يديةالقرن السابع عشر. ولكنهم سرعان ما تخلصوا من هذه المؤثرات التقل

م قلد ثطليان دأ بتقليد الإال  في القليل النادر، فموليير مثال  ب 1660منذ عام 

نى اإلسبان في مسرحية )دون جوان( وفيما عدا ذلك كان فرنسيا  بكل  مع

 الكلمة. أما الفونتين فقد قل د خرافات األقدمين )إيسوب(.

 أما الناثرون الكبار فلم يتأثروا بأي صدى خارجي.

 خصائص الكالسيكيّةـ 

 التعويل على الحقيقة أو ما يشببها:ـ    

هذيان يعني االقتراب من الواقع واالبتعاد عن نزوات الخيال والوهم ووهذا 

. فالحقيقي  وحده هو الجمي هو ل، والعقل مهما تعاظمت فينا مناطق القلق الخفي 

. إنه الطبيعة النفسي ة العامة والمختارة في آن واحد. فالعمو ل ن العمألمية الطبيعي 

ر واإلحساس، الفني  يتجه إلى جميع الناس القادرين على واالختيار  التفكير والتصو 

لعامة. لة األن االستثناء والعظمة اللذين يوجدان غالبا  في الطبيعة مناقضان للحا

واله ب أحونحن ال نصل إلى العام إال عن طريق الواقع الخاص  المنتقى وهو في أغل

. واألدب الكالسيكي سيكولوجي ألنه يهتم بداخل اإلنسان،  إلطار ما اأنفسي  نموذجي 

ت حليالتالخارجي  فليس أكثر من زينة ال يُعطَى وصفُها إال  أقل مقدار كما في 

تقي ي يلالفونتين. والغاية من هذه السيكولوجية البحث عن المالمح المشتركة الت

 عندها البشر في كل  العصور.

بديعا  ومع ذلك ال ينفي الناقد بوالو االهتمام بتصوير الطبيعة الخارجية تصويرا  

 إذا حذفت المالمح الخاصة جدا .
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والحقيقي  وحده هو الممتع والمحبوب، ولما كان هدف الشعر ليس التثقيف 

والتعليم والبرهنة، بل اإلمتاع، فالطبيعة وحدها هي الشيء الممتع، وكل مصطنع 

مقيت. ولم يكن المجتمع المصطفى في القرن السابع عشر يحتمل الجليل الدائم وال 

التافه المنحط  بل كان يؤثر أن يشاهد نفسه في مرآة التحليالت واإلبداعات  الواقع

الغريبة والنادرة  األدبية التي تقدم إليه، وال يريد أن يقع تحت سيطرة األمور

 واالستثنائية.

 العقالنية:ـ 

قلنا ع؟ إن إذا كان األمر كذلك، فما معيار الحقيقي  أو الطبيعي أو ما يشبههما

ه، وبه نستطيع التمييز بين الحقيقي والمزيف والنوحده هو ال  سبي  حكم الموج 

ل والمطلق والخاص والعام. وهو الذي يمنعنا من أن ننساق إلى نزوات الخيا

ابت نا غهواألمور غير الواقعية والمبالغة في التعبير عن آالمنا وأفراحنا. ومن 

 ة.الغنائية المعتمدة على الخيال واألحالم والعواطف القوي  

إن العقل مرادٌف للحس  السليم تقريبا . وهو الملكية المشتركة بين كل األشخاص 

مٌل وبسيط في في جميع األزمنة والبالد، التي تعتمد في أحكامها على ما هو شا

 الطبيعة اإلنسانية.

 تقليد القدماء:ـ  

 يونانرأينا أن األدباء قبل القرن السابع عشر كانوا ينظرون إلى قدماء ال

دبية األ والالتين نظرة احترام وتقديس، ويعدونهم األساتذة الشرعيين في األجناس

 اء أعلىلقدماكلها. وقد أكد ذلك ماليرب وبلزاك وكت اب المأساة الكبار، وبلغ تقديس 

 نهم. مدرجاته عند راسين والفونتين وبوالو. أما موليير فقد بقي أكثر استقالال  

العقلية الصائبة ال يكون إال  بدراسة القدماء، ألنهم ويرى بوالو أن تكوين الملكة 

كانوا أقرب منا إلى الطبيعة، ولذلك حللوها بمزيد من البساطة، واستطاعت مؤلفاتهم 
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التي أنجزوها في حضارتهم القديمة المغايرة لحضارتنا أن تصمد أمام الكثير من 

إال ألنها تحتوي على الكوني   التغيرات السياسية والدينية واألخالقية والفن ية، وما ذاك

الحقيقي واإلنساني  الحقيقي. ففي مدارسهم نتعلم كيف نكتشف اإلنسان من خالل 

األفراد، وبتقليدهم تستحق مؤلفاتنا بدورها الحياة في األجيال القادمة ويقول الفونتين: 

""إنك إذا اخترت طريقا  آخر غي  .ر طريق القدماء فسوف تضل 

 المسيحي:التأثير ـ  

كان أدباء الكالسيكية يلتمسون لدى القدماء مساحات مشتركة تاريخية وأخالقية 

اسا  أدبية ليطوروها بما ليغنوها بما اكتسبته النفس اإلنسانية من المسيحية، وأجن

 .المعاصر  هممعاليوافق 

 اإلتقان الفني:ـ  

بد  للكاتب من ال مجال في الكالسيكية إلى الجموح والخروج عن القواعد. وال 

أن يتقن فنه ويصقله إلى درجة الكمال، ولكن بشرط المحافظة على البساطة وعدم 

التكلف والتصن ع. والجمال الفني يعني العمل الدؤوب واإلخالص في المهنة ومعاودة 

العمل بالتهذيب على أن ال تكبح القواعدُ وثباِت الروح والموهبة. وأوضُح مثال لهذه 

الوحدات الث الث راجيديا الكالسيكية التي تقي دت بنظرية األجناس والمعادلة فن الت

 إطارا  لإلبداع.

 القيم األخالقية:- 

ينبغي أال  يغيب عن البال أن الجمال الفني ال يُبتغى لذاته أو لمجرد اإلمتاع، بل 

ال بد معه من مثاٍل أخالقي وروحي  يرمي إلى رفع اإلنسان إلى حالة أفضل، إن 

ولذلك يجب أن يلتقي الخير صنوان ال يفترقان في المعيار المسيحي، الجمال و

لهي في النص األدبي، وإن الفصاحة هبة من السماء ينبغي أن تستخدم اإلنساني واال

في حث اإلنسان إلى الفضيلة. ولذلك اتجه الكتاب إلى معالجة المشكالت اإلنسانية 
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كالحب  والبغض والهوى والغيرة والعقل والواجب والعاطفة والرياء والبخل.. وهكذا 

د، ينطلق تبلور في الكالسيكية اتجاه عام يرمي إلى صوغ  مثال جمالي  وأخالقي موح 

عنها من وحدةٍ ذوقية في الشعر والنثر، كانت من أبرز سمات العصر التي عب ر 

 النقاد من بلزاك إلى بوالو.

 أدب إنساني:ـ 

ي إلنسانمن ا يقول بيير جانيه : "إن أَدبنا الكالسيكي  أدب إنساني  مطلقا ، نشأ

ه لتلبية حاجات اإلنسان" وهذا ا ن مثير لقول على تعميمه وإطالقه فيه الكوتوج 

ة. فقد كان األدباء على اختالف أنواعهم األدبية ينطلقون من النف  نسانيةس اإلالصح 

ب الح بعموميتها ويتجهون إلى النفس اإلنسانية. ولنأخذ مثاال  على ذلك موضوع

ر مهازل المجتمع  الذي عولج بقالب غزلي ممتع، والملهاة التي راحت تصو 

قد فائي قائصه بأسلوبها الممتع بغية حماية المجتمع وإصالحه. أما الشعر الغنون

ل إلى المحور االجتماعي مع الحفاظ على تفتيح العواطف الفرد ية، و لشعر اأخذ تحو 

ال إقب التعليمي  والهجائي الصبغة اإلنسانية، وحازت الخطابة مستوى عاليا  من

ة النفسي   عالجةوالرواية أقرب إلى المثالية والمالجمهور والتأثير فيه، وغدت الحكاية 

 والمغازي األخالقية..

وقد اهتمت هذه األنواع كل ها بالعواطف المشتركة واألخالق العامة ونأت عن 

الحاالت الشديدة الخصوصي ة أو الناشزة والنادرة. وكانت تحرص على تلبية 

بالمؤهالت والمستويات الرغائب وإرضاء األذواق لدى مجتمع ُمغ لق صغير يتمتع 

العالية إلى جانب المال والسلطة والوجاهة، مع استدراكنا بأن األنواع التعليمية 

 والخطابية والقصصية والهجائية اتجهت أيضا  إلى فئات أخرى من الشعب.

 

 أدب غير شخصّي:ـ  
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 ، فالكاتب ال يعبر مباشرة عن آرائه ومشاعره بل يتبع النهج التعليمي أو الدرامي 

وتبدو الذات وكأنها غائبة، ويبقى التعبير من خارج الذات أو باألحرى، تندغم الذات 

في الموضوع، فشخوص المسرحية هي التي تتكلم وتعبر عن مقاصد األديب 

كن الذات ال تغيب تماما  بل قد تظهر من بطريقة غير مباشرة وبشكل مشابه للواقع، ل

وبوسوييه وكورنيي تشف خالل األشخاص، وكثيرا  ما كانت أعمال موليير وراسين 

 عن ذواتهم.

 :التعبير الكامل باللغة الوطنية-

 روا منة ونفرأينا سابقا  كيف أن طالئع الكالسيكية عزفوا عن الكتابة بالالتيني

لى وا عأصروا على الكتابة باللغة المحلية ودأباستخدام مفرداتها ومصطلحاتها و

فيةَ متنوعة، حتى أصبحت لغة غنية متحرر درة ة قاإغنائها بالمفردات بطرائق َصر 

تبقى ر، وعلى التعبير عن كل المقاصد. ولكن اللغة الوطنية تتنوع من كاتب إلى آخ

ية اديملكل كاتب شخصيته اللغوية الخاصة على الرغم من نداءات فوجوال واألك

 والصالونات األدبية.

أما األسلوب فكانت له صفات عامة مشتركة، فقد تخل ص من النحو الالتيني 

وأصبح يتحلى بالوضوح والبساطة مع الصقل والتهذيب لكنه احتفظ في التراجيديا 

والمراثي والخطابة بأب هٍة تتخللها بعض المقاطع البسيطة، وحتى في األجناس 

ي. حريصا  على الحوار المهذباألخرى بقي األسلوب   ولم يتدن  إلى المستوى العام 

 (1715-1688فترة االنتقال: ) ـ  

نشأ في نهاية القرن السابع عشر رد  فعل نتج عنه صراعٌ بين القدماء 

والمحدثين. فقد انتهى األمر بالمحدثين إلى تأليفهم أعماال  ال يمكن أن تضاهى أعمال 

ضرة أدٍب قومي  جديد يمكن أن توصف نفائسه بأنها القدماء، وأصبح القوم في ح

أخصب من مؤلفات األقدمين، فلماذا يلهجون إذا  دوما  بتقدم األقدم في الزمن؟ لقد آن 

األوان لإلقالع عن هذا التواضع الذي بلغ حد  الرياء، وال بد من المجاهرة بأن عصر 
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صر بريكليس وأوغست كورنيي وموليير وراسين يعادل من حيث الكيفية والكمية ع

دون -وذهب مؤيدو هذه الفكرة الصحيحة في حد ذاتها إلى أبعد من ذلك، حين أعلنوا 

تفوق المحدثين على القدماء ال معادلتهم فحسب. وبلغ بهم األمر  -حق في هذه المرة 

إلى ثلب القدماء إذا كانوا في معرض الثناء على المحدثين، وإلى الخلط بين الجيد 

الكتاب المحدثين. وكان ال بد  لهذا الموقف من أن يثير احتجاجا  متطرفا   والرديء من

أيضا  لدى أنصار القدماء إذ وقفوا متعصبين إلى من كانوا يعد ونهم نماذج عالية ال 

 تضاهى.

 وثمة أسباب أخرى عملت في ترجيح تيار الحداثة وهي:

غ فكرة ضر-1 ا سو  داب ي اآلفورة التطور تطوُر العلوم، وال سيما التطبيقية، مم 

 وشرعيتها قياسا  على العلوم.

فوق ن التكانت الكنيسة واألفكار المسيحية إلى جانب أنصار الجديد من حيث إ-2

 األخالقي المسيحي ال بد أن يقتضي تفوقا  أدبيا  

كان ال بد للفردية التي خنقتها الكالسيكية من أن تجنح وتتمرد معلنة حقوقها -3

واإلبداع الخيالي المتوثب واالعتراف بالعواطف الفردية في في التخيل 

 22مقابل هيمنة الفكر والقواعد.

 مقارنة بين الطرفين:ـ 

في الحقيقة أساء كال الطرفين طرح قضيته والدفاع عنها. فقد وقفوا جميعا  إلى 

جانب أشخاص أكثر من وقوفهم إلى جانب قضية، وكثيرا  ما أعوزتهم الحجج القوية 

راهين الدامغة، ولم يحالفهم الصواب أو الخطأ إال في بعض الجزئيات. فقد كان والب

و  يسف ه الذين يريدون تقليد األقدمين دون جدوى حسب زعمه، ويثني  Perraultبير 

على المحدثين إطالقا  ويرى أنهم كانوا ضحية بوالو، أما بوالو فقد كان يدافع عن 
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أخرق، ولم يأت بنظرية صحيحة في تقليد القدماء مثل هوميروس وبندار دفاعا  

 القدماء إال  في القليل النادر

 :الخــاتمة 

عد يكان المعاصرون هم الفائزين في هذه المعركة. فالقرن الثامن عشر لم 

ه اناتيعرف القدماء. لقد انتصرت فكرة التقدم في مجتمع واثق بنفسه مؤمن بإمك

ن عصرافها بان اإلبداعي ة، كارٍه للتقليد والعودة إلى الوراء. ولكن الروح الموسوعية

جيء لمعاصرين. وكان يجب أن ننتظر مالمسيحية فقدت العنصر األهم في أصالة ا

قية. حقي شاتوبريان لينجز نظرية المعاصرين. فهذا الصراع كانت له في ذاته أهمية

ل كوعلى الرغم من احتوائه على بعض الرعونة في كثير من جزئياته كانت فيه 

في شر )عموارد القرن الثامن عشر: هذا القرن الذي كان من جهة امتدادا  للسابع 

لى إودة على األقل( ومن جهة ثانية استجابة وتحضيرا  للثورة الفرنسية وع فرنسا

 له. صري  عصور الوثنية اليونانية إنه في آن واحد انتماٌء إلى الماضي وتجاوٌز ع

 

 قائمة المصادر و المراجع:

 -فةد. حسام الخطيب وزارة الثقا -ومذاهبه األدب األوروبي؛ نشأته وتطورهـ 

 .دتدمشق

 لكتاب،ل الحديثة المؤسسة د،ط، مذاهبه، أنواعه تعريفه األدب بطرس، أنطونيوس  ـ

 2005 لبنان، طرابلس .

 لعرب،ا الكتاب اتحاد الغرب .د،ط. لدى األدبية المذاهب األصفر، الرزاق عبد  -

 1999 سوريا، دمشق

 ،3 ط صبحي، الدين محي :تر األدب، نظرية وارين، أوستن ويليك، رينيه   -

 العربية.دت المؤسسة
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 المؤلف: أشرف صالح الناشر:-تاريخ وحضارة أوربا العصور الوسطى   ـ 

 2008بيروت  -شركة الكتاب العربي

 .سوريا.، حلب ،2 ط الذهبي، عصره في الفرنسي األدب الحلوي، حسيب -

. 1956  
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 جزئين(دب األجنبي) على : الرومنسية وفي األالسابعةالمحاضرة ـ  7

 تمهيد : ــ  

د كانت نها ق: "...يمكن القول أ -األدب ومذاهبه-قال الدكتور محمد مندور في كتابه 

مة لقديافي جوهرها ثورة تحريرية لألدب من سيطرة اآلداب اليونانية والالتينية 

 . " ومن كافة القواعد واألصول التي استنبطت من تلك اآلداب

 تعريف الرومانسية 

:الرومانسية من حيث الجذر اللغوي مشتقة من كلمة "رومانيوس" وقد  لغــة -أ 

أطلقت هذه الكلمة على اللغات واآلداب التي تفرعت عن اللغة الالتينية القديمة ، 

لفظة اسبانية تدل على نوع من الصياغة الشعرية  "ويرى البعض أن "رومانس

يات الزوجية مشتركة في مؤلفة من مجموعة أبيات ثمانية المقاطع تكون فيها األب

  . القافية واألبيات الفردية مطلقة

هي ثورة على المذهب الكالسيكي بأصوله وقواعده وقد رفضت فيه :اصطالحا -ب

إغراقه في الصنعة ومبالغته في تعظيم العقل وإمعانه في تمجيد العظماء والسير 

رفض العقل وتدعم على منوالهم. فالرومانسية تفتح المجال واسعا للسليقة الحرة وت

  23.اإلحساس المنطلق والشعور المتدفق والطبع الوثاب

م وبلغت قمة ازدهارها 18نشأت الرومانسية في فرنسا في أواخر القرن نشأتها: -2

 - م وقامت على أساس فلسفي هي الفلسفة العاطفية التي مثلها19في منتصف القرن 

وعلى أساس اجتماعي  1778الفيلسوف الفرنسي الذي توفي سنة  -جون جاك روسو

وهو بروز الطبقة البورجوازية التي عبرت عنها الرومانسية مصورة حالة الكآبة 

 . والتشاؤم التي سادت تلك الفترة

كما اتسع نطاق الرومانسية من خالل بعض األعالم البارزين مثل الفرنسي فيكتور 

حق واضع " يعد ب1616-1564" إال أن وليام شكسبير "1895 - 1806هيغو "
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القاعدة األولى للرومانسية الغربية في مسرحه الشهير في إنجلترا وتميزت أعماله 

بتحليل عواطف القلب البشري من حب وبغض . ومن رواد هذا المذهب أيضا 

" 1834-1772" وكلوريدج "1850-1770الشاعران اإلنجليزيان واردزوارث"

" وقد جعال اإلنسان بهمومه المواويل الغنائية"اللذان نظما وأصدرا ديوانهما 

واهتماماته محورا لشعرهما في هذا الديوان وقد شهدت إنجلترا أيضا أدباء 

رومانسيين آخرين نالوا شهرة واسعة وتركوا بصماتهم في األدب اإلنجليزي 

 "1742-1700وجامس طومسون " "1827-1757الرومانسي منهم: وليم بالك "

24. 

 : وخصائصه رومانسيمذهب التطور الـ  

لقد شهدت الرومانسية تطورا كبيرا في إنجلترا من خالل أدباء وشعراء تركوا 

بصمات بارزة في األدب الرومانسي. وقد شهدت ألمانيا نهضة في مجال األدب 

صاحب كتاب "آالم الشاب وارذر" وقد صدر  -ةغوث-الرومانسي بفضل األديب 

م . وقد اعتبر في 1775فرنسية سنة م وترجم بعد ذلك إلى اإلنجليزية وال1774سنة 

أوروبا بطل الرواية "وارذر" بطال للرومانسية . أما عن الرومانسية بفرنسا فإنها 

جاءت متأخرة عن الرومانسية اإلنجليزية واأللمانية حيث ظهر تأثيرها خاصة في 

" واحتالله بجيشه لعدة دول أوروبية 1821-1769حروب نابليون بونابرت "

لمانيا وإسبانيا ،ورجوع المغتربين الفرنسيين من هجرتهم إلى بلدهم كإيطاليا وأ

  . فرنسا وهم محملون بأفكار ومبادئ الرومانسية

-1790" -المارتين–بعد سفر كل من  1830وقد ظهر هذا التأثير بوضوح سنة 

 -اللذان أعتبرا من أعالم الحركة الرومانسية بفرنسا-" واألديب فيكتور هيجو 1869

ض الدول األوروبية ، وقد أخذ هذان األديبان أسس المذهب الرومانسي إلى بع

ومبادءه وحمالها إلى فرنسا قادمين بها في رحالتهما من ألمانيا وإنجلترا وإسبانيا . 

وعمال البحر( وغيرها من األعمال -وهرناني  -ومن أعمال فيكتور هيجو )البؤساء 

لة الشهيرة " يجب أن نخلص الشعر من الفنية الشعرية والنثرية . وهو صاحب المقو
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الموضوعات المأخوذة من عصور غربية عنا ". وقد اهتمت الرومانسية بالعواطف 

الذاتية وخصت أدبها بالطبقات الوسطى والدنيا من المجتمع . لذا جاءت تعبيرا عن 

هذا المجتمع الجديد الذي عرفه العالم الغربي ، ومن هنا فقد سعت الرومانسية 

 . لها األدبية إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من السعادة لشعوبهابأعما

 أهـم خصائــص الرومانسيــــة -

 : من أهم خصائص الرومانسية

 . بروز الذاتية في األعمال األدبية ألن األدب في نظرهم أدب ذاتي وشخصي -

اتخاذ الطبيعة مادة خاما ألعمالهم األدبية والهروب إليها لصياغة التجارب  -

  . لشعريةا

تسعى الرومانسية إلى التعمق في أسرار الكون عن طريق تقديم الخيال وتفضيله  -

  . على العقل وتقديس النزعة العاطفية إلى حد اإلسراف

التعبير عن معاناة الضعفاء ومظاهر القلق والحزن والتفاؤل والتشاؤم . وقد  -

عن تعاطفهم مع الضعفاء  طمحت إلى عالم تسوده مبادئ العدل والمساواة ، معلنين

والمحرومين ، وقد نادت الرومانسية بتحطيم القيود والقواعد المفروضة على األدب 

  .25.وركزت على التلقائية والسليقة الحرة

 الرومانسية في األدب الفرنسيـ 

 :الذين اتخذوا المدرسة الرومانسية في كتاباتهم الفرنسيينمن األدباء والمفكرين 

 مفكر وأديب يعد رائد الرومانسية  :(1788-1712) جان جاك روسو

 .الحديثة

 كاتب يعد من رواد المذهب الذين ثاروا على  :(1848-1768) شاتوبريان

 ..القائم على تعدد اآللهةاألدب اليوناني

                                                             

 لبنان.بيروت . الثقافة، دار ، 2ط العربي، و الغربي الشعر في الرومنسية الحاوي، إيليا   25 -

 40ص:  1983.
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في فرنسافرنسي، من أبرز أدباء وشاعرأديبهو  1885ـ 1802:فيكتور هوجوـ      

 .الحقبة الرومانسية، ترجمت أعماله إلى أغلب اللغات المنطوقة

 قائمة المصادر و المراجع:

 الثقافة، دار ،2 ط العربي، و الغربي الشعر في الرومنسية الحاوي، إيليا   ـ     

 بيروت .لبنان.

 د،ت الثقافة .مصر، د،ط.دار الرومانتيكية، هالل، غنيمي محمدـ 

 -لثقافةاد. حسام الخطيب وزارة  -األدب األوروبي؛ نشأته وتطوره ومذاهبهـ      

 .دتدمشق

 ديثةالح المؤسسة د،ط، مذاهبه، أنواعه تعريفه األدب بطرس، أنطونيوس  ـ     

 2005 لبنان، طرابلس للكتاب،

 لعرب،ا الكتاب اتحاد الغرب .د،ط. لدى األدبية المذاهب األصفر، الرزاق عبد  -

 1999 سوريا،. دمشق

 ،3 ط صبحي، الدين محي :تر األدب، نظرية وارين، أوستن ويليك، رينيه   -

 العربية.دت المؤسسة

بيروت  افة،الثق دار ،2 ط العربي، و الغربي الشعر في الرومنسية الحاوي، إيليا ـ  

 .1983.لبنان.

 حلب مطبعة، ال ،2 ط الذهبي، عصره في الفرنسي األدب الحلوي، حسيب -

  1956 ..سوريا.،

 إفريقيا يف الحديثة األدبية االتجاهات العالمي األدب روائع من العربي، ـ إسماعيل

  التوزيع .الجزائرد،ت، و للنشر الوطنية الشركة آسيا،د،ط، و وأوروبا

 

 .(على جزئين ) الواقعية في االدب األجنبي:  ثامنةالمحاضرة الـ  8
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 ـ تمهيد 

" تحت تأثير المزدوج 18ظهرت الواقعية على شكل اتجاه أدبي في القرن " 

و لم  للرومانسية الفلسفية كرد فعل على اإلفراط العاطفيلنهوض العلم و العقالنية 

بالرسم أوال ثم انتقل تأثيره إلى األدب  أتكن لهذا المذهب أسس نظرية واعية فقد بد

 ”Chaine Fleury“ "ثم انتقلت الدعوة إلى األدب عن طريق األديب "شان فلوري

 .26عية قمتهافقد بلغ بالدعوة إلى الواق » "Emille Zola  «أميل زوال ",

 :نشأة الواقعيةـ  

بعد قيام الثورة الفرنسية و انتقال رؤوس األموال في يد الطبقة البرجوازية قامت 

جذور جديدة من االستغالل و الظلم لذلك كان حتما على بعض األدباء أن يستجيبوا 

هؤالء  لعامة الناس ردا على الظلم الجديد الذي تسبب فيه البرجوازيون فدعى

األدباء إلى عدم االعتماد على الخيال المفرط من أجل الدفاع عن حقوق اإلنسان 

فالرومانسية في نظر هؤالء ال تقوى على تصوير الظلم العتمادها على الخيال 

الذي هو في نظرهم نوع من الفرار من الواقع و لقد ساعدت على ظهور الواقعية 

تها من المبالغات األدبية و التهويالت الشعرية شيوع النزعة العلمية التي تتخذ بطبيع

و لقد عكست الواقعية بذلك سخط العصر العلمي بالحقائق المادية كما عكست نفور 

 .الناس من الحماية الغامضة التي هي من خصائص الرومانسيين

 :المفهوم الفلسفي الواقعيـ  

ية على روح الفرد إن الواقعية في مفهومها الفلسفي هي انعكاس الطبيعة الخارج

فالواقعيون يرتكزون على نظرية االنعكاس و نفاذها إنه يمكن لنا التعرف على 

الواقع و لكن ال يمكن لنا أن نعرفه بصورة نهائية قاطعة ألن الواقع في حقيقته هو 

شبكة معقدة من عالقات اإلنسان بالعالم فنحن قادرون على معرفته للواقع حقيقته 

الحقيقة وقع في نفوسنا و مفهوم في أذهاننا منعكس صورة الموضوعية و لهذه 

الواقع الموضوعي من الذات و لكن لهذه الذات رؤاها و أحالمها و مواقفها و لذلك 

                                                             
 68ص:  .دتدمشق -د. حسام الخطيب وزارة الثقافة -األدب األوروبي؛ نشأته وتطوره ومذاهبه 26
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تتغير الصورة لدينا و تكتسب شكال خاصا فالفن إذا عند الواقعيين هو انعكاس و 

اقع كأن الواقع في إسهام في التعرف على الواقع و هو أيضا سالح لتغيير ذلك الو

الفن يبدوا أكثر غنى من حقيقته الخارجية المباشرة بل يتعدى هذه المعطيات إلى 

إدراك جديد لها فيبدوا الواقع في صورة جديدة له فيصبح صورة فنية تكون أكثر 

 ."27كماال من أصلها "إن نقص الواقع يكمله جمال الفن

 :اتجاهات الواقعية )أنواعها(

الواقعية حيث وصلت أنواعها إلى حدود الثمانية و العشرين  لقد كثرت تفرعات

  :" اتجاها منها28"

 :يةدالواقعية االنتقاـ  

يطلق  وهنة زاء المجتمع في حالته الرايا إدإن يقف أصحاب هذا االتجاه موقفا انتقا

صف التي هي واقعية نقدية تعنى بو "على االتجاه أيضا "الواقعية األوروبية

عالم أهي حتى و لو كانت تدعوا إلى تشاؤم عميق ال أمل فيه و من التجربة كما 

  ."غواينمهولستوي  و أرنست ليون ت كنزوشارل دهذه الواقعية االنتقالية "

 : الواقعية الطبيعيةـ  

يصور أصحاب هذا االتجاه الحياة تصويرا اجتماعيا بمختلف أبعاده و استعانوا 

العصرية باعتبار أن العصر هو عصر العلم و الواقعية الطبيعية  ةبالعلوم التجربي

تنفي عن اإلنسان حرية اإلرادة و االختيار و هي ترى اإلنسان حيوان تسيره 

غرائزه و حاجاته العضوية و كل ما في النفس اإلنسانية هو قابل للتحليل فالغدد و 

كاره و سلوكه و من األجهزة العضوية هي التي تملي على اإلنسان إحساسه و أف

 " Emile Zola " أبرز أعالم هذا االتجاه. األديب الفرنسي

 :الواقعية االشتراكيةـ  

                                                             
 دمشق العرب، الكتاب اتحاد الغرب .د،ط. لدى األدبية المذاهب األصفر، الرزاق عبد 27

 145:  . ص1999 سوريا، .
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إن الواقعية االشتراكية هي حصيلة النظرة الماركسية إلى الفن و األدب و هي تدعو 

إلى االلتزام بأهداف الطبقة العاملة و نضال في سبيل تحقيق االشتراكية و تحتم 

الشتراكية على الكاتب أن يأت في تصويره للشر دواعي األمل في الواقعية ا

ييف الواقع و من ابرز رواد زالتخلص منه فتحا لمنافذ التفاؤل و لو أدى ذلك إلى ت

 .مكسيم غوركي "سكيفكو اهذا االتجاه األديب " ماي

  : خصائص الواقعية و مبادئها

 ها الرومانسيوننفع عالواقعيون يهاجمون الطبقة الوسطى التي كان يدا .1

 .يتخذ الواقعيون مادة تجاربهم في قصصهم و مسرحياتهم من واقع الطبقة الدنيا .2

 .ينتهي الكاتب الواقعي في قصصه إلى نتائج تأييدها العلوم فيما توصلت إليه .3

الواقعيون ال يحبون المبالغة و العناية باألسلوب ألنه في نظرهم وسيلة ال غاية  .4

 .ن األهمية الكبرى للمنطقو هم يعطو

في نظرهم منافقون  إن سلوكنا في نظر الواقعيين هو نوع من الخداع و الناس .5

فكل ما يبدوا خيرا من األشياء ليس إال بريقا كاذبا فالشجاعة مثال و االستهانة 

بالموت هما لون من ألوان اليأس من الحياة و الكرم مثال ليس إال مباهاة و فخرا و 

االنتصار هو سلب للحقوق و احترام العلماء هو لون من النفاق سببه العجز عن 

 .اقرة في مرتبتهم و الحب هو نوع من أنواع األنانيةالوصول إلى العب

يرى الواقعيون بأنه ليست هناك قوانين و إنما هناك ظروف و ليست هناك  .6

مبادئ و إنما هناك أحداث و الرجل المثالي في نظرهم إنما هو ذلك الرجل الذي 

 .28يحتضن األحداث و الظروف لكي يسيرها

 

 قائمة المصادر و المراجع:

                                                             
 312ص:  العربية.دت المؤسسة ، 3ط صبحي، الدين محي :تر األدب، نظرية وارين، أوستن ويليك، رينيه 28
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 -فةد. حسام الخطيب وزارة الثقا -دب األوروبي؛ نشأته وتطوره ومذاهبهاألـ 

 .دتدمشق

 لكتاب،ل الحديثة المؤسسة د،ط، مذاهبه، أنواعه تعريفه األدب بطرس، أنطونيوس  ـ

 2005 لبنان، طرابلس .

 لعرب،ا الكتاب اتحاد الغرب .د،ط. لدى األدبية المذاهب األصفر، الرزاق عبد  -

 1999 سوريا، .ق دمش

 ،3 ط صبحي، الدين محي :تر األدب، نظرية وارين، أوستن ويليك، رينيه   -

 العربية.دت المؤسسة

 حلب مطبعة، ال ،2 ط الذهبي، عصره في الفرنسي األدب الحلوي، حسيب -

 1956 ..سوريا.،

 رف،المعا مكتبة الواقعي.د،ط، المنهج ضوء في نقدية دراسات مروه، حسين    -

 1988 لبنان، .بيروت،
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 .(على جزئين)  الرمزية في االدب األوربية: المحاضرة التاسعـ  9 

معناه قطعة  "Symbole" أصل هذه الكلمة أصل يوناني :المعنى اللغوي للرمزية 

من الفخار أو الخزف كانت تقدم للزائر الغربي و أصلها أيضا موجود في عبارة " 

و معنى ذلك اشتراك شيئين في مجرى واحد فهما الرمز و معناه  "الدمى المشترك

29 

 نشأة الرمزية:ـ 

و في  19نشأ المذهب الرمزي و ترعرع في فرنسا في النصف الثاني من القرن 

يعلن عن  "Le Figaro" كاتبا فرنسيا مقاال نشر في جريدة 20و أصدر  1881سنة 

" قصيدته المشهورة رالميالد المدرسة الرمزية كما كتب الشاعر " بودو

"المراسالت" و التي فيها أخال األشياء و المعاني رموزا خالصة فكانت هذه 

 .القصيدة إذا باالستعمال الفني الجديد للرمز فعد بذلك مؤسسا للمدرسة الرمزية

مفهوم الرمزية: إن الرمزية هي مذهب أدبي غربي يدعو إلى البحث عن الجمال 

اإليحاء" و هو التعبير غير المباشر عن أسرار  " هنا داخل النفس و الرمز يعني

النفس التي تعجز اللغة بشكلها العادي على أدائها و قد ظهرت الرمزية كرد فعل 

اسي( هو مذهب الفن للفن ظهر في نماهو المذهب البر ( "اسينعلى المذهب " البر

ال ينبغي أن  يدعو إلى اعتبار الفن و منه الشعر غاية في حد ذاته فهو 19القرن 

  "30يخدم أية قضية اجتماعية أو سياسية

األصول الفلسفية لهذه المدرسة: إن األصول الفلسفية للمذهب الرمزي قديمة ألنها 

تستند إلى مثالية "أفالطون" التي تنكر حقائق األشياء الخارجية المحسوسة و تراها 

سوس و معنى هذه الفلسفة في الحقيقة رمزا للحقائق المثالية البعيدة عن عالمنا المح

أن اللغة ال قيمة لها في ألفاظها إال ما تثيره هذه األلفاظ من الصور الذهنية التي 

تلقيناها من الخارج فال تصبح اللغة وسيلة لنقل المعاني المحدودة أو الصور 

                                                             
 123ص:  .دتدمشق -حسام الخطيب وزارة الثقافة د. -األدب األوروبي؛ نشأته وتطوره ومذاهبه 29
 37ص: .د.تالهيئة المصرية للكتاب -الرمزية: تشارلز تشادويك ترجمة نسيم ابراهيم يوسف 30
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المرسومة أو الصور مرسومة األبعاد بل تصبح وسيلة "لإليحاء" و بما أن األدب 

د المشاركة الوجدانية بين الكاتب و القارئ قالوا "إن األدب ال يسعى وظيفته تولي

إلى نقل المعاني و الصور و إنما يسعى إلى نشر العدوة الفنية و نقل حاالت نفسية 

 .من الكاتب إلى القارئ" و هذه هي وظيفة المذهب الرمزي

النواحي النفسية هو اإليحاء أي التعبير غير المباشر عن  "فالرمز" بهذا المعنى "

المستترة التي ال تقوى على أدائها اللغة في داللتها الرفيعة و الرمز بهذا المعنى هو 

أيضا الصلة بين الذات و األشياء بحيث أن اإلحساسات تولد عن طريق اإلثارة 

النفسية ال عن طريق التسمية و التصريح و يرى الرمزيون بأن الشعر الرمزي هو 

نى الرومانسي و لكنه ذاتي بالمعنى الفلسفي و معناه البحث عن شعر ذاتي ال بالمع

األضواء النفسية المستعصية على الداللة اللغوية و نستخلص أن الرمزية في األدب 

هي البعيد عن األفكار و العواطف ليست بطريقة وصفها المباشر و إنما بواسطة 

نعاشها في عقل القارئ وضع التوقعات لماهية األفكار و العواطف و ذلك من أجل إ

الشعر عندنا يصنع  "BAUDELAIRE" من خالل االستعمال الرمزي و لذلك يقول

 .31من األلفاظ ال من األفكار

  :خصائص الرمزيةـ  

إن األدب الرمزي يختص بالشعر و إنتاجه في القصة و المسرحية هو إنتاج  .1

 .محدود جدا

 .صبح األشياء لدى القارئ واضحةتعتمد الرمزية على التأمل و التعمق حتى ت .2

الحواس" هو أن يتحول  سلتعتمد الرمزية على وحدة الحواس و ثرائها "ترا .3

العالم الخارجي إلى مفهومات نفسية فكرية فيتجدد من بعض خوافيه المجهولة 

ليصير فكرة أو شعورا فالحواس لهذا المفهوم الرمزي تفتقد وظيفتها فيسمع 

ع و يستعينون في ذلك باأللفاظ الموحية فيقربون الصفات المسموع و يرى المسمو

 .الضوء الباكي –المتباعدة مثال:الشمس مرة المذاق 

                                                             
 154ص: -اهيم يوسفالرمزية: تشارلز تشادويك ترجمة نسيم ابر 31
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بين الوضوح و  ةالغموض وهذه من أبرز خصائص األدب الرمزي و هو منزل .4

ما هو مفهوم الغموض عند الرمزيين؟ يرى الرمزيون أن الغموض يحقق  -اإلبهام

تعبير الواضح و الشعر فهذا المفهوم يترك في نفس القارئ إذا جماال ال يتحقق في ال

يحتاج إلى مجهود لكي يصل إلى فهم الحقائق الكاملة وراء الصور الشعرية فالغاية 

من الشعر عند الرمزيين ليست هي نقل الفكرة واضحة بل الغاية من الشعر عندهم 

 .هي التعبير عن غموض األحاسيس

حث عن الجمال في أعماق النفس بينما دعت إليه الرمزيين هي البة غاي .5

 .في البحث عنه في صور الطبيعةرومنسية ال

 .إن جمهور الرمزيين هو من صفوة المثقفين .6

 .اعتماد على النغمية أي موسيقى القصيدة عند الرمزيين هي أهم من كلماتها .7

  :من حيث األسلوب

 .فيه نوعا من التهويل المعتمد يرفض الرمزيون األسلوب الخطابي ألنهم يرون .1

اعتماد على األلفاظ الموحية"ما هو مفهوم اإليحاء عند الرمزيين" اإليحاء في  .2

الشعر هو استخدام للشعر بطريقة الرمز و ذلك بأن تثار أعماق النفسية قليال قليال 

حتى تستدل على حالة نفسية كاملة و لما كانت هذه الحالة النفسية التي يهدف 

مزيون للتعبير عنها يعجز العقل و التسمية و المجاز عن التعبير عنها )إن الر

الرمزيين يرفضون التسمية ألنه عقالني و صفته توضيح المعنى ( و لذلك 

يركزون أساسا على قوة اإليحاء فعلى الشاعر إذا أن يختار الكلمات الموحية ألن 

ر فيه اإلنسان و عما يحس به و الكالم العادي يبدوا غير قادر على التعبير عما يفك

خاصة عندما يغوص في أعماق نفسه و بما أن االنفعاالت تختلف باختالف األفراد 

و الفروق الزمانية و المكانية فإن الكلمة بعد إن كانت محددة من جهة المعنى 

 تصبح أداة مؤثرة ال تعرف الحدود

 .32الدعوة إلى تحرير الشعر من األوزان و القوافي3 .
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  :تجاهات الرمزيةاـ 

 لحواسغوية: هو نقل الصور اللغوية من نفس على أخرى ألن كافة الالرمزية ال.1

لساعة اإن  تستطيع أن تولد وقعا نفسيا موحدا مثال: "لون السماء في نعومة اللؤلؤ"

بهذا  ساساهنا لم يحدد اللون بلفظ من األلفاظ و لكنه بذلك إن يولد في نفوسها إح

 مده من حاسة اللمس )نعومة اللؤلؤ( اللون الذي است

ية نجد هذا كثيرا في الشعر الغنائي بغرض خلق حالة نفس:الرمزية الشعرية .2

عامة ة الخاصة و اإليحاء بتلك الحالة في غموض شديد فيدرك القارئ الحالة النفسي

* التي صدرت عن الشاعر. مثال: الشعر " لقد طرد الربيع الشاحب في حزن **

ن أارئ ل الغد الهادئ " إن الحالة النفسية التي يريد الشاعر من القالشتاء فص

ها بين يدركها عن طريق هذا الرمز الشعري هي حالة الملل فهو ....على المقارنة

 سية وبين مظاهر الطبيعة و اعتمد كثيرا على الخيال ليوحي بتلك الحالة النف

 :ينالرمزية الموضوعية " القصصية": تعتمد على طريقت .3

زا إرسال الحقائق على ألسنة الحيوانات لتصبح تصرفات هذه الحيوانات رم .أ

هو  لحقائق إنسانية ذات قيمة روحية أو سياسية أو اجتماعية و الغرض من ذلك

 .النقد

 االعتماد على األساطير القديمة لتحقيق نفس غرض الطريقة .ب

 33بعض أعالم المذهب الرمزيـ 

 شارل بودلير 

 1857بودلير بدأ كتابة قصائده النثرية عام  .فرنسيفني ناقدوشاعر1821-1867

، مدفوعا بالرغبة في شكل شعري يمكنه استيعاب أزهار الشرعقب نشر ديوانه 

العديد من تناقضات الحياة اليومية في المدن الكبريحتي يقتنص في شباكه الوجه 
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ضالته فيما كتبه الوزيوسبيرتيران من پاالدات النسبي الهارب للجمال، وجد بودلير 

نثرية مستوحاة من ترجمات الباالدات االسكتلندية واأللمانية الي الفرنسية. والباالد 

هو النص الذي يشبه الموال القصصي في العربية وهو الشكل الذي استوحاه 

 .وردزورثوكوليريدج في ثورتهما علي جمود الكالسيكية

بدأ بودلير في محاولة لتدقيق اقتراحه الجمالي وتنفيذه فكتب هذه 1861وفي عام 

القصائد التي تمثل المدينة أهم مالمحها، وتعتبر معينا ال ينضب من النماذج 

 .واألحالم

ومن رموز الحداثة في العالم. ولقد القرن التاسع عشريعتبر بودلير من أبرز شعراء 

 .كان شعر بودلير متقدما عن شعر زمنه فلم يفهم جيدا اال بعد وفاته

يري ان الحياة الباريسية غنية بالموضوعات الشعرية  وكان الشاعر شارل بودلير

تحت  1861في طبعته الثانية عام أزهار الشرالرائعة، وهي القصائد التي أضيفت إلي

 .يسيةعنوان لوحات بار

ه للم ينشر ديوان سأم باريس في حياة بودلير، وهو الديوان الذي لم يتحمس 

ل جياغوستاف النسون وسانت ـ بيف، هذا الديوان الذي اثر تأثيرا عارما في األ

 .الالحقة

 قائمة المصادر و المراجع:

الهيئة المصرية  -الرمزية: تشارلز تشادويك ترجمة نسيم ابراهيم يوسفـ 

 .د.تللكتاب

 -فةد. حسام الخطيب وزارة الثقا -األدب األوروبي؛ نشأته وتطوره ومذاهبهـ 

 .دتدمشق

 لكتاب،ل الحديثة المؤسسة د،ط، مذاهبه، أنواعه تعريفه األدب بطرس، أنطونيوس  ـ

 2005 لبنان، طرابلس .
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 (نزئيج على) دب األجنبي و المذاهب المعاصرة: األلعاشرة االمحاضرة ـ  10

ادائية  ــ   Dadaismeالدَّ

ي أثناء ف 1915الدادائية حركة أدبي ة وفني ة عالمي ة نشأت في عام  النشأة :

يم تهدوال الحرب العالمية األولى. وقوامها الس خط واالحتجاج على العصروالرفض

سفات الفلولكل  ما هو شائع ومتعارف عليه من النظم والقواعد والقوانين والمذاهب 

ألدب اتجلت بخاصة في حقلي   Nihilisteوالعلوم والمؤسسات. إنها حركة عدميَّة 

ر طويال ، إذ ما فتئت أن تالشت في ع  .1923ام والفنون التشكيلية لكنها لم تعمَّ

ادر منذ أواسط القرن التاسع عشر وال سيما في كان للدادائية جذور وبو

انطالقات الشاعر رامبو؛ لكنها لم تتكون وتتضح إال في مناخ الحرب العالمية التي 

ت  رت أوربا وكثيرا  من أنحاء العالم وذهب ضحيتها الماليين من البشر وجر  دم 

الفتاكة، البؤس واآلالم إلى اآلخرين، واستعملت فيها، دون شغفة، صنوف األسلحة 

وتكشفت عن انسحاق اإلنسان تحت عجالت هذه اآللي ة الرهبية، وإفالس جميع النظم 

والمبادئ والعقائد، وإخفاق حضارة القرن العشرين في جلب السعادة والسالم لبني 

ا يمرَّ أكثر من قرن على ويالت الثورة الفرنسية والحروب النابليونية وما  البشر ولم 

 34.تبعها من االضطرابات

وكان من أمر بدئها أن تعارف عددٌ من األدباء والفنانين من مختلف الجنيسات، 

وجدوا أنفسهم في مدينة زيوريخ في سويسرا في منجاةٍ من شرور الحرب، فأخذوا 

يجتمعون في "ملهى فولتير" ويتذاكرون مشاعرهم المشتركة ويتبادلون آراءهم 

د النقدية في جو من الصراحة والحرية، فإذا به م يلتقون عند نقطة الرفض والتمر 

والقرف واليأس والشعور بالعبثية والفرار السلبي  من هذا العالم، إلى عالٍم مبهم 
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ٍس سابق.  متخي ل، عالٍم أبيض ليس نقيا  من كل دنس فحسب بل من كل شيٍء مكر 

وكان أبرزهم الكاتب الروماني تريستان تزارا الذي التف  حوله عددٌ من األدباء 

ن شتى الجنسيات وانضم إليهم بعض الفنانين مثل بيكابيا ودوشامب. وقد أختاروا م

لحركتهم اسم "دادا" الذي اقترحه تزارا واشتقوا منه "الدادائي ة" ألنه يذ كر بالطفولة 

البرئية التي ليس لديها موروث، بل كل ما في عالمها جديد ووديع أضف إلى ذلك 

 35المستقبل وال بقواعد اللغة وعالقاتها المنطقي ة.أنهم كانوا كأطفال ال يعبؤون ب

 مجلة تحمل اسم "دادا" لتكون لسان 1917وأصدرت هذه المجموعة في عام 

قد ورد ة. وحالها ومجال أقالمها. وأصدر تزارا سبعة بيانات تعبر عن منهج الدادائي

 في البيان األول قوله.

. دادا نية..ة ورؤوس أطفال ألما"دادا هي تدف قنا، إنها تنتصب سكاكين حرٍب تافه

  هي الحياة بدون نعال لغرف النوم أو ما يوازيها

 :الخصائص

افية كإنها ضد ومع الوحدة، وبالتأكيد ضد المستقبل. نحن حكيمون إلى درجة 

 ي منهلندرك أن عقولنا ستتحول إلى وسائد هش ة. ومواجهتنا للتعص ب والتعن ت 

ح بالحري ة، ولكننا لسنا أحرارا   رورات . ضواقع كوننا موظفين مدنيين، وأننا نصر 

ن إطار قف ضمنبصق على البشري ة. دادا تتوماس ة بدونما اجتهاد أو أخالقيات. وإننا 

. إنها ما تزال برازا  ولكن، من اآلن فصاعدا  نريد ط نأن  عمل الوعي األوربي  تغو 

يرك. الس على كل األلوان المختلفة لنحكم غابة الفن بأعالم قنصلياتنا. نحن قادة

رح ساوستجدوننا نصف ر بين رياح مدن المالهي واألديرة وأحياء الدعارة والم

 والحدائق والمطاعم..."
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 من عدملية، وهكذا تولدُ دادا من واقع احتياج لالستقال"  وجاء في البيان الثالث

بل أية  نقالثقة بالجميع إن أولئك الذين ينضمون إلينا يحتفظون بحرياتهم. إننا ال

 ..جاهزة.ر النظريات. لقد شبعنا من أكاديميي التكعيبي ة والمستقبلية ومعامل األفكا

ق ثياب الغيوم  والصلوات، إننا نهيء لمشهد الدمار  إننا مثل ريح غاضبة، تمز 

العظيم: التحل ل والتشتت؛ إننا نُِعد  لنضع نهاية لتلك المرثاة، ونبد ل الدموع بجني ات 

البحر، اللواتي سينتشرن من قارة إلى أخرى، قيثاراٍت من المتع الناري ة، تقتلع ذلك 

م.  36الحزن المسم 

 قباال  إوبعد الحرب العالمية تخطت الدادائية حدود سويسرا إلى فرنسا فلقيت 

 الشاعر ليهاواستقباال  معظمه من قبيل االستطالع والتطل ع إلى شيٍء جديد؛ وانضم إ

ن بول إيلوار؛ ثم عبرت المحيط إلى أمريكا حيث كسبت كثيرا  من األنصار م

العلم الذي شن حربا  على المدنية و( 1937-1890أبرزهم الكاتب هـ.ب الكرافت )

 أقرانه على والمادية والمعقولية، وانفصم بفكره عن المجتمع انفصاما  كامال ، وزاد

ترع بأن دأب في رواياته على زرع الشك  ونشر الرعب في نفوس قرائه، فكان يخ

هة ومفزعة، تأتي من وراء الزمان والمكان  أشخاصا  ومخلوقات غريبة ومشو 

 على األرض وتبيد أهلها وحضارتها. وهذا تعبير عن موقفه السلبي  لتستولي 

صه: ن قصاالنهزامي اليائس، ورفضه الحياة المعاصرة كلها ورغبته في إنهائها. وم

 ( و )ساكن الظالم(...1922)الذي اليسم ى 

ح بموقفه الدادائي:  وفي المقطع اآلتي، يصر 

انعرفه عنها تلميحات شيطانية "... الحياة شيء كريه؛ وتظهر لنا من كوامن م

للحقيقة تجعل الحياة ألَف مرةٍ أشدَّ كراهية... والعلم الذي يخنقنا دوما  باكتشافاته 

ر النوع البشري  في النهاية؟ ألن مايكمن فيه من أصناف  المذهلة يمكن أن يدم 
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عب التي لم نعرفها بعد قد اليتحمله عقل من عقولنا الفانية...!"  37الر 

ل مي ة، رغة عدكة فابانطفاء الدادائية سأُم الناس منها؛ فقد أيقنوا بأنها حر وقد عج 

ان كإذا تدور حول نفسها، وتصرخ في مكانها دون أن تفعل شيئا  لتغيير الواقع، و

فذ ى منالبد  للكاتب من وجهة نظٍر شخصي ة يقول من خاللها شيئا ، يفضي منه إل

اؤم التعبير عن السأم والقرف والتشالخالص، فإن نتاج هذه الحركة ال يتعدى 

كانها  موالال هدف والال جدوى. لقد رفضت الدين وزعزعت العقائد والقيم ولم تحلَّ 

 يره.ه مصشيئا  آخر، فواجهت اإلفالس الروحي، وتركت اإلنسان الغربي  حائرا  تجا

وا أما من الناحية الفني ة فقد هبطوا إلى حمأة العبثية واإلغراب الفارغ فاخترع

مثال   الشعر الصوتي  الذي كانوا يلقونه في بعض اجتماعاتهم، وهو مجرد أصوات 

 38.خالية من الكلمات والمعاني 

  عبثيةأما المسرح لديهم فقد زاول كل تصرف يبهر ويشعر بالحيرة والذعر وال

مون تفه أنتم الة: "واإلبهام واستعملوا فيه الشتائم واأللفاظ البذيئة.. وقد قال تزارا مر

 مانعمل؛ حسنا  يا أصدقائي، ونحن أيضا  النفهمه....!"

وأخيرا  تعبت الدادائية وهد مت نفسها؛ فهي حركة جديدة، وفي رأيهم أن كل جديد 

مايلبث أن يشيخ ويصبح مؤس سيا  ويحمل فناءه في ذاته. وتعب الناس منها فانصرفوا 

حساباتهم، فانشق عنها عنها وأهملوها، ورجع بعض أفرادها إلى نفوسهم فأعادوا 

بروتون وأبو لينير وانصرف بعض أفرادها إلى السياسة، مثل الشاعر آراغون. 

ح بيكابيا  ومن أقوال بروتون مؤسس الس ريالية: "إن الدادائية التعني شيئا " ويصر 

بأن الدادائية قد انغلقت على نفسها. وهكذا تالشت وحلت مكانها السريالية؛ ولكن 

والرافض بقي ماثال  في األدب يعب ر عن نفسه بأشكال ومذاهب  اتجاهها الساخط

مختلفة مثل مجموعة الشبان الغاضبين التي ظهرت في بريطانيا وحركة السريالية 
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وحركات الحداثة، ومؤلفات كنغسلي، وحركات الشباب الفوضوية التي ظهرت في 

 39أواخر الستينيات.

    Le Surréalismeالسُّرياليّة ــ  

 :نشأة والخصائصالـ  

تعني كلمة الس ريالية في اللغة الفرنسية مذهَب ماوراء الواقع. والواقُع ماهو 

موجود؛ سواٌء في عالم الماد ة أم الحس ِ أو الوعي؛ أي مايدركه اإلنسان مباشرة في 

العالم الخارجي أو مايشعُر به ويعيه في عالمه النفسي. والس ريالي ة التهمل هذا 

ل عليه. فهو في رأي بروتون زعيم الواقع، وال ت نكره ولكنها التثق به وال تعو 

ولذلك فهم يبحثون عن واقع خفي  يقبع في  .السريالية "معاٍد لكل  ارتقاء فكري  وُخلُقي

ن درسا في األعماق منذ زمن  أعماق النفس دون أن يشعر اإلنسان بوجوده وقد تكو 

واقٌع موجود، ولكن  في عالم الالَّشعور أو الطفولة، أو ربما في األجيال السابقة. إنه 

الالوعي، وهو يؤثر في شخصيتنا وسلوكنا وتصرفنا ودوافعنا دون أن  نعي آلية هذا 

التأثير، ويظهر بين الحين واآلخر حين تنعدم رقابة الشعور في أشكال مختلفة 

ر أو التخدير أو الحم   ى وزال ت كاألحالم النومي ة وأحالم اليقظة وهذيانات السَّك 

اللسان واألخطاء غير المقصودة، والميل أو عدم الميل نحو شخص من األشخاص 

أو شيٍء من األشياء، وفي التنويم المغناطيسي واألمراض النفسية والمخاوف التي 

را  معقوال  والنزوات والجرائم الغامضة التفسير....  40النجد لها مبر 

ن الذات. وهو موجود ولكنه غير مرئي  هذا هو عالم ما وراء الواقع. إن ه جزٌء م

وال مالحظ، كالوجه اآلخر للقمر.. ويرى العالم السويسري تيودور فلورنوا "أن 

؛ بل هي تغوص في لجج  الذات الواعية التؤلف إال  جزءا  يسيرا  من الكيان الفردي 
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 الذات الالواعية التي تلوح في بعض األحيان بشكل َوَمضاٍت وتجليات روحية".

د كان العالُم الباطني  معروفا  منذ العصور السابقة، ولكن  الذي انكب على وق

دراسته تجريبيا ، وأوضَح معالمه، ووضع نظرياته هو الطبيب النمساوي فرويد 

Freud (1873-1930 الذي توص ل من خالل تجاربه ومالحظاته ومعالجاته )

" يرمي إلى تفسير كثير من األمراض  النفسية إلى وضع منهجٍ في "التحليل النفسي 

النفسية واالنحرافات السلوكي ة، ويبحث عن العقد النفسي ة القديمة المترس بة في أعماق 

غبات  الالشعور، التي تعمل في ظالم الال وعي بمنزلة المنبع والدافع لكثير من الر 

...وكان فرويد يستعين أيضا  بتحليل األساطير 41والميول وضروب السلوك

لة الوثيقة بين اإلنتاج والنصوص األ دبي ة لتدعيم نظرياته، وبهذا لفت النظَر إلى الص 

، وجعل من كشوفات التحليل النفسي  اتجاها  أدبيا  ونقديا   األدبي والعالم الباطني 

وفكريا  جديدا  كان له تأثير كبير في توجيه اإلبداعات في القرن العشرين.وكان من 

ة المكبوتة والمتراكمة في أعماق الالشعور هي أبرز نظرياته أن العُقد الجنسي  

. والسي ما مادعاه )عقدة أوديب(.والمدرسة  المحرُك األساسيُّ للتصرف البشري 

الس ريالية هي التجسيد الفن ي واألدبي  لمنهج فرويد في التحليل النفسي القائم على 

. وقد العالم الباطني  الالشعوري. وهذا مايعتبره الس رياليون الواقع ا لنفسي  الحقيقي 

تجل ت في األدب والمسرح والفنون التشكيلي ة والس ينما. وكانت هذه المدرسة تحاول 

دوما  الغوَص في األعماق النفسي ة واالغتراف منها ومشابكتها مع معطيات الواقع 

الواعي. مجافية  معطيات المنطق والعلم الموضوعي ورقابة الفكر، وغير مكترثة 

جتماعي ومايفرضه من المواصفات األخالقية والنظم ومايسوده من بالواقع اال

العقائد والفلسفات.. إن  كل  هذه األمور عندهم قشور يجب أن تنسف ليتفتح االنسان 

الحقيقي ويبني عالمه ومستقبله الجديد منطلقا  من أرٍض نظيفة يلتقي على صعيدها 

  الحب والحرية والسعادة!كل البشر في عالم 

                                                             
 الوطني المجلس المعرفة، عالم سلسلة عصفور، جابر :تر نقدية، مفاهيم ويليك، رينيه -  41

 200ص: 1987 فيفري، الكويت، اآلداب، و الفنون و للثقافة .



 

68 
 

رها:ـ   42نشأة الحركة الّسريالية وتطوُّ

عت  عنها وَخلَفت ها؛ ففي أثناء  نشأت الحركة السريالية في حجر الدادائية وتفر 

الحرب العالمية األولى وفي أعقابها، صحا األدباء والمفكرون على واقع مرير خل فت هُ 

ق، واقعٍ أك د إفالَس المدني ة الغربية وانسحاق  الحرب، واقع الموت والد مار والتمز 

ان البد  من إعادة اإلنسان وفشل كل مؤسساته ونظمه في جلب الس عادة والخير له؛ فك

النظر في القيم السائدة والبنى المسيطرة التي تكبح إرادة اإلنسان، وتكبت أحالمه 

ض آماله. وكان أن ُولدت الحركة الدادائية، إال أنها كانت حركة هدٍم فقط،  وتقو 

ولذلك انفصل عنها أدباء شعروا بفراغها وعبثيتها ويأسها وعدم جدواها، وفي 

بمسؤولية اإلنسان وقدرته على التغيير؛ فُولدت الحركة السريالي ة  الوقت نفسه آمنوا

من هذا المنطلق، وكان شعارها تحريَر اإلنسان من ضغوط  الحياة االجتماعية 

المغرقة في النفعي ة... وهكذا كان عليها إيجاد مفاهيم بديلة لعالم جديد يعقب ذلك 

رة وفع الة انطالقا  من العالم المتفس خ؛ أي  تهيئةُ اإلنسان إلنساني ةٍ   متجد دة ومتحر 

هتها القوى المسيطرة والنظم واألفكار  حقيقته اإلنسانية العميقة النظيفة التي طالما شو 

السائدة.. فالسريالية من هذه الوجهة حركة  مخل ِصي ة. وليست الوحيدة في طرح هذه 

َق اإلعالُن عنها بأشكاٍل األفكار، بل لم تكن هذه األفكار وليدتها فحسب؛ فكثيرا  ماسب

ر األدباء  مختلفة تتراوح بين الس خط والثورة، منها الرومانسية في نظرتها إلى دَو 

ره وانطالقاته العفوي ة  والفن انين في تغيير طريقة الحياة، والننسى أن رامبو في تحر 

دة كان أحد الجسور المؤدي ة إلى السريالي ة. وقبَي ل الحرب األولى ظ هرت المجد ِ

أعراض تعب ر عن بؤس الحضارة تجل ت في الفلسفة والحركات المستقبلية 

دت  عليها. وفي أثناء الحرب صدرت  والتكعيبي ة، أدانت القواعد الكالسيكية وتمر 

دت على صفحاتها  كل  1918-بمبادرة من الشاعر غي وم أبولينير) SiCمجلة  ( فوح 

عام. وفي بيته تعارف أرغوان وفيليب  الساخطين على األشكال الفنية والواقع بشكل
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سوبو وبروتون وأصدروا مجلة )أدب( في  الوقت الذي مازال فيه بروتون على 

ن  اتصاٍل  بتزارا في زيوريخ متعاونا  معه في إصدار مجلة )دادا( التي كانت تتضم 

ر ة أحيانا  نصوصا  سريالي ة مبكرة. ثم انفصل بروتون عن الدادائية وأصبح رائد الزم 

وأصدر بيانها األوَل مازجا  بين الدادائية  1924السريالية التي أنشأها حوله في عام  

والفرويدي ة، وداعيا ، بعد عملية  الهدم، إلى عملية بناٍء متفاعل مع المذاهب الفكرية 

الثورية والسياسية الجديدة، بغية  معالجة هذا اإلنسان المريض الذي خل فته  الحرب 

في تخليصه وإسعاده كل األديان والنظم والثقافات. وهكذا تفوقت موجة بعد أن فشلت  

السريالي ة على الدادائية وانضمَّ إليها إيلوار وأراغون وسوبو وروبير ديس نوس 

وبنجامان بيريه الذين ارتضوا النهج الس ريالي والتزموه، إضافة إلى فنانين تشكيليين 

أصبح أندريه بروتون منظ رها األول كان أبرزهم جان كوكتو وسلفادور دالي، و

وراعيها النشيط الدائب الحركة والناطق باسمها. ثم توسعت الجماعة وأل فت مكتبا  

وصار لها  1929للبحوث الس ريالية ومجلة  اسمها )الثورة السريالية( بقيت حتى عام 

فروع وأنصار في أوربا وأمريكا، وصدرت عنها منشورات وإعالنات ناقدة 

، وأخذت تقيم معارض وندوات ومحاضرات لعرض أفكارها ونتاجها وساخرة

والدعوة إلى مؤازرتها. وقد ظهر أحد منشوراتها بعنوان )ُجث ة( وفيه احتفلت 

ة-المجموعة  بوفاة أناتول فرانس. ومما جاء فيه: "بوفاة فرانس  -بطريقتها الخاص 

غار اإلنساني، فليكن لنا هذا اليوم عي دا  ندفن فيه االحتيال والتقليد زال جانٌب من الصَّ

والمواطنة واالنتهازية والريبي ة ونضوب الروح...". وكانوا يستنكرون التعص ب 

العرقي  وكراهية األلمان المنهزمين في الحرب، ويدعون إلى مساواة  الشعوب 

واألفراد. وفي إحدى األمسيات األدبية أعلنت إحدى األديبات أَن  على المرأة 

ج ألمانيا . فما كان منهم إال أن أثاروا ضجيجا  واستنكارا  وعي شوا الفرنسي ة  أن ال تتزو 

 ألمانيا وسق طوا فرنسا... وانتهى بهم األمر في تلك الليلة إلى الزج في النظارة...

وكان الناس ينظرون إليهم كشبُّان بورجوازيين مشاغبين يعيشون في بطالة 

. ولكنهم وس عوا دائرة عملهم وبحوثهم وخرجوا وفراغ ويبحثون عن التسلية والل هو..
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من األحالم في الغُرف المغلقة إلى الحياة اليومية في الشارع والمقهى والمعابر 

ودور السينما  ذات األفالم الرديئة والمسارح التي تعرض المسرحيات الحمقاء، 

إلى غير باحثين عما يختفي وراء تلك المظاهر، محطمين الحواجز المرئي ة للوصول 

. واقتصر نشاُطهم في السنواِت الخمس األولى على هذه المظاهر ألن  المرئي 

الوصول إلى الحياة، كما هي، أساس  لكل عمل فن ي، وبعد ذلك تغدو الحياة هي الفن 

 43والفن هو الحياة، ويصبح الفن وسيلة للوصول إلى حياة أفضل...!

ة والفن ن )ناديا( و)السرياليعام اإلنجازات فقد نشر بروتو 1928ويعدُّ عام 

( وصدرت  مجلة "اللعبة الكبرى" التي ورد في إحدى مقاالتها:  ل سنبذ"التشكيلي 

ن مام شهد الع جهودنا دائما  وبكل قوانا في سبيل جميع الثورات الجديدة.... ولكن هذا

ي سياسناحية ثانية تفكك الجماعة بسبب السياسة؛ فقد كانت الشيوعية المذهب ال

احوا ، ورحيد الذي ينسجم مع طموحاتهم، فعملوا في صفوفها منتظمين أو مؤي دينالو

حوا  الجي  بانتقالش" ويطالبون بإعالٍن جديد لحقوق اإلنسان... "افتحوا السجون، سر 

عية ى الشيوه إلالسلطة إلى أيدي البروليتاريا. ثم بدأ الشقاق  فقد أعلن أراغون انحيز

لثورة. ل عادية ديدية التي....َوَصفها.....  وصفها بأنها مورف َضه للفرو 1930في عام 

غتيال ى االوكتَب مقالة  بعنوان )الجبهة الحمراء( اتُِهَم على أثرها بالتحريض عل

، ثم فُصل من الجماعة السريالية، وانسحب بروتون من الحزب الش  يوعيالسياسي 

يدة ت جدوتكونت مجموعا مقتنعا  بأن السريالية اليمكن أن تنسجم مع الشيوعية...

 كسيكأخذت تهاجمه لكنه استطاع نقل السريالية إلى عدٍد من أقطار أوربا والم

في  ليساريةها اوالواليات المتحدة. واستأنفت نشاطها بعد الحرب الثانية وأب دَت مواقف

د في هنغاريا وحر كات قضايا الساعة مثل حرب فييتنام وثورة الجزائر والتمر 

 ريكا وأوربا.الشباب في أم

توفي بروتون. وبفقده توقَّفت الحركة السريالية رسمي ا ، ولكن  1966وفي عام 
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. رت هنا وهناك، دون حاجة إلى مرجعٍ مركزي   أفكارها واتجاهاتها استم 

 الّسريالية وطقوسها: الكتابة تقنيات ــ 

ل قالع إذا كانت السريالية إمالء  من الفكر الالوعي في غياب كل مراقبة من

نشطةٌ  وأوالمنطق فكيف يمكن الوصول إلى هذا الفكر؟ للسُّرياليين في ذلك تقنياتٌ 

 أبرزها:

وهي عند بروتون عفوية الفكر الطليق، وهذا ليس مقتصرا  الكتابة اآلليّة:  ــ 

على العباقرة، بل يشترك فيه كل  الناس، والمراد باآللية هنا تسييُر الفرد من 

قبل قوة داخلية تقهر كل المقاومات الواعية اليومية، والكتابة اآللية هذياناٌت 

وعي، وتتخل لها كما في حاالت األحالم والجنون يجري فيها تدف ُق تيار الال  

َصَحوات. والذي يدخل هذه التجربة يطلق نفسه على سجي تها ويُملي كل 

نه في حالة الصحو دون تنقيح أو تجميل  مايخطر بباله من التداعيات أو يدو 

أو زيادة أو نقص. وقد يستعينون للدخول في هذه التجربة بالمخدرات. وهم 

ة الالشعور الذي يزخر يرون أن حصيلة هذه الكتابة الكشُف عن قرار

 44بتياراٍت فكرية هي أغنى وأعمق مما تنتجه الذات الخارجية الواعية.

لعنان طلق اوإذا كان كل  فناٍن إنسانا  تراوده األحالم والرؤى والتداعيات، وي

ق الفر  فللخيال والشعور والالشعور ويعب ر عن كل ذلك بالعبارات والرموز، 

 يست واعية وال منطقية والمقصودة والفي السريالية أن هذه الحالة ل

 مترابطة واليُراعى فيها الشكل الفن ي أو القيمة األخالقية.

يجلس السرياليون ويتناولون ورقة  يتناوبونها فيما لعبة الجيفة الشهيّة:  ــ  

بينهم، فيما يدون كٌل منهم فيها كلمة أو عبارة، كٌل بدوره. مما يخطر بباله 

وي ة ودون أن يكون هنالك رابط بين هذه العبارات فورا  دون تفكير ور

والكلمات. وبالنتيجة يحصلون على نص ٍ عجيب كتبته الجماعة، يعكفون 
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على تحليله ليستنبطوا من خالله الال شعور الجمعي...! وسبب هذه التسمية 

: "الجيفة  -ستشرب-الشهي ة  -أن التجربة األولى أسفرت عن هذا النص 

 وفي مرة أخرى حصلوا على النص  اآلتي:الجديد".  -الخمر

ار السنغال سيأكل الخبز ال-"النجار المجنح يغوي الطير المسجون  مثلث بح 

 األلوان...

وقد يعمدون إلى الرسم بَدَل الكلمات فيرسم األول خطا  ثم يضيف كٌل بدوره 

خطا  بالتناوب مكمال  الرسم؛ فيخرج رسٌم سريالي من إنتاج عدة أشخاص 

ا يعمدون إلى كتابة قصيدة مشتركة بهذه الطريقة اآللية الوزن لها أو ربم

 45وال قوافي وال موضوع.

وكان   ،1924-1922: وقد لجؤوا إليها فيما بين وسيلة التنويم المغاطيسي ــ 

م ش1945-1900روبير ديسنوس ) خصا  ( خبيرا  بالتنويم المغناطيسي، ينوَّ

ل مايقوله، ثم يجري تحليلويخاطبه فيتكلم دون وعي أو ذاكرة فيس  ه.ج 

ٍ من الفوضى واالختالطإطفاء النور والكالُم دون وعيـــ    م وكأنه ، في جو 

 ُسكارى أو مجانين يهذون وال يعرفون حدودا  الستبصارهم الخيالي.

لتي النومية امن خالل استنطاق األحالم قراءة المواقع الخفيّة في الالشعور ــ   

عادات ة والفي واقعه الحقيقي قبل أن تضبطه وتفسره الثقاف ينفلت فيها الالشعور

 واألخالق.

ط لى شريإ: وفيها يستسلم اإلنسان في حال من الهدوء تدوين أحالم اليقظةـــ  

ة  تلقائية من  دون من الذكريات والتداعيات والتصورات التي تتوالى حر 

د من يعوالتيار ل ضبط أو رقابة أو إيقاف، ثم يدون فورا  كل  ماعبر في هذا

له.  ثم إلى تحليله وتأم 
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دُ تصرفاتهم كوسيلة لمعالتقاط كالم المجانين وهذياناتهم ــ   اق رفة أعموَرص 

ر ذواتهم. فالجنون حلٌم ممتد  يتمس ك به المريض للهروب من واقع غي

ار مرغوب فيه؛ ويصبح هذا الحلم عنده حقيقة، وهو يسمح بتدفق حر  لتي

 المكبوتة.الرغبات 

ة : )سيارة ضخماختراع أو تخيّل أشياء غريبة ذات مفارقات وتناقضاتــ  

كتاب على ظهره -مصنوعة من الجبس وملفوفة بألبسه داخلية نسائية 

ر عفريت خشبي  ذو لحية آشورية تتدلى إلى قدميه..( فحين ينعدم الفك

ب غريش والالمنطقي والرقابة الواعية يتاح المجال للصدفة والوهم والمده

 وعالم األشباح والتجليات وانفالت الخيال.

جواء  ياء وأخيال أشالتي يخلُق فيها التحليل اآلثار األدبيّة الشعرية والروائية  ــ  

 اني،جديدة وغريبة، وتبرز من خاللها االنفعاالت العميقة للكائن اإلنس

اح شبة األويصير المستغرب وغير العادي داخال  في الحياة اليومي ة. )رؤي

...(. ولذلك أكثر السرياليون من تتبع أعمال ش ر كسبيأو سماع هاتف  خفي 

 وهامواستلهامها والروايات االنجليزية السوداء المملوءة بالغموض واأل

ثل ماقع والغرائب والطالسم، والتي تشبه كوابيس يغيب فيها اإلنسان عن الو

وع بية الفرنسية من نروايات شارل ماتوران وم.ج لويس والروايات الشع

 )أسرار باريس( ألوجين سو.

: وكان هذا دأبهم في كل اجتماع الدعابة الساخرة والتهكم الناقد الالذعــ 

وحديث وكأنما وجدوا فيه وسيلة لالحتجاج على الواقع وتهديمه وإحالل 

كوٍن جديد مكانه، إن السخرية عندهم عملية محو وبناء في آن واحد، وهي 

ّ  الذي ترهقه  وسيلة أمينة لقول الحقيقة وهز وجدان اإلنسان العادي 

الضغوط، واإلنسان المتعب اليائس المحبط للتغلب على ضغوطات العالم 

الخارجي الردئ. ومن جهة أخرى يمكن القول: إن الس خرية وسيلةٌ يقاوم 

بها اإلنسان آالمه الخارجية من داخل ذاته. إنها إطالق شحنة حبيسة بشكل 
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توت ر. وليست أبدا  لإلمتاع والضحك ولكنها سوداء مؤلمة وقد عدواني م

 كانت أجمل أغانيهم أكثرها يأسا  وسخرية وإيالما .

للبحث عن الغرابة التجوال في  الشوارع وارتياد األماكن الشعبية والمريبة ــ 

 ر المتوق ع والتقاط المدهشات....والمصادفة والمتوقع وغي

 46لسُّريالية:ل الفلسفية  ماهيةــ الـ 

جمع السريالية تفكير وعمل، نظرية وتطبيق. إنها مغامرة للبحث عن طريق ي

وال  مادةبين المعرفة والخالص، ونظاٌم متكامل للحياة ال تنفصل فيه الروح عن ال

ها لة؛ لكنلشامالفرد عن المجتمع والعالم، إنها كاألديان والماركسية من حيث الرؤية ا

تجه يق والهدف والوسائل وطريقة العمل. إن كل نشاطها تختلف عنهما في المنطل

لفكر اطلق إلى الوصول إلى نقطة مركزية عليا تختصر العالم وتهيمن عليه، ومنها ين

ية تماعويشع في جميع جهات الحياة المرئية والخفية لتجديد الفرد والحياة االج

ها ز لبها والممي  واالنتصار على الواقع والتحك م في المستقبل. واألمُر الخاص 

العقل ولي، محاولتُها الربَط بين عالم اليقظة والُحلُم، والواقع الخارجي  والداخ

رد الثورة. ى الحب  وتم   والهلوسة والجنون، وهدوء المعرفة وحم 

هذا هو على األقل اد عاء السريالية فهل وف قت في تحقيقه؟ لقد تمردت السريالية 

إلتيان بدين جديد بديل. وتركت اإلنسان قلقا  مرتعدا  في على األديان لكنها لم تستطع ا

مهب  العواصف. وأرادت إصالحا  جذريا  شامال  لعالم البشر، لكنها لم توجد نظامها 

الكل ي وأدواتها المناسبة واضطرت إلى االنسياق مع الماركسي ة على ما بينهما من 

ا  هو أقرب األنظمة إلى طبيعتها الخالف ألنها وجدت فيها نظاما  فكريا  وعمليا  جاهز

الثورية. ولكن اختالف المنطلق بينهما أدى إلى تفسخ الحركة بعد أن اتضح عدم 

 إمكانية تعايشهما في نهج واحد. "إذا كنت ماركسي ا  فال داعي ألن تكون سرياليا "

 ألن الشيوعيين رموها بالمثالي ة والغيبي ة والروحانية والغموض والحيرة وضبابية.
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الهدف والتخبط في الوسائل. فبقيت في حيز األدب والفن وعلى نطاق األفراد 

والمجموعات الصغيرة وتعرضت لكثير من الهزات واالنقسامات ولم تصمد كنظام 

 47متكامل واضح المعالم والشخصي ة لخلق الحياة الجديدة.

ة فكرو وفي موقف السريالية من الروح العلمي ة، نجد أنها رفضت سلطة السماء

اء لسوداالخطيئة األولى وبقي السرياليون يحاولون التعامل مع السلطات الخفي ة 

نت ا كاكالشياطين واألرواح واألساطير والخوارق واألحالم والش طح الخيالي  مم

 ماء تنجذب إليه نفوسهم الحس اسة، وعكفوا على أساليب غير علمي ة كالبحث عن

 حاولتمياء )الكيمياء القديمة التي كانت الشباب وحجر الفالسفة وممارسة السي

 .السحر والتنويم المغناطيسيتحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب( والنظر في 

وعلى الرغم من أن ذلك كله اليتفق مع العلم فقد أرادت السريالية أن تمتطي 

 مراكب العلم والتحليل النفسي  والمادية التاريخية وعلم االجتماع للوصول إلى النقطة

المركزية العليا الكفيلة بتحرير اإلنسان وتحقيق سيطرته على مصيره ومستقبل 

العالم.. ولكنها لم توفق إلى الجمع بين هذا الش تات كل ه وبقيت نزواٍت قلقة  ومتنافرة 

 ء النظام الكوني والبشري الشامل.هي إلى طبيعة الفن  أقرُب منها إلى بنا

 الّسريالية واألدب: ــ 

رية ة الشعالحرك للدادائية أي ة أهمي ة أدبي ة، بخالف السريالية التي تعتبرلم يكن 

 ؟ألدباالوحيدة ذات األهمية فيما بين الحربين. فما عطاء السريالي ة في مجال 

يقول بروتون: "السريالية آلي ةٌ نفسيَّةٌ ذاتية خالصة تستهدُف التعبير قوال  أو كتابة 

الحقيقي للفكر وهي إمالٌء من الذهن في غياب كل أو بأية طريقة أخرى عن السير 

ولذلك صرفت السريالية أو أخالقي". رقابٍة من العقل، وخارج أي  اهتماٍم جماليٍ 

اهتمامها صوب العالم الباطني وإمالءاته وهذياناته غير عابئة بما سوى ذلك. 

وتجري على  فاإلبداع السريالي هو تفجير الينابيع العميقة الخبيئة وتركها تتدفق 
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هواها. وهذا االختراق المدهش هو مصدر الجمال، وال جماَل فيما سواه. وال مكان 

للقيم األدبية والتقاليد السابقة المتعارف عليها في مختلف األجناس األدبية، وال قيمة 

مة وال رعاية...! "وال سيطرة للماضي على الحاضر؛ وكل المراكب  لها وال ُحر 

للعودة، وال ينبغي ألحدهم أن يلتمس أسالفا ، كما يجب الحذر يجب أن تحرق منعا  

. والبديل عند السرياليين الثقة 48من تقديس البشر مهما كانوا عظماء في ظاهرهم"

باإلنسان الراهن وماينطوي عليه من القُدرات، وإيمانهم بأنه الوحيد القادر على 

ة.تغيير العالم إذا استطاع النفوذ إلى هذه القدرات وإط  القها بحري ة تام 

كسب أصدرت الحركة السريالية بياناٍت ونشراٍت وإعالنات لتوضيح المذهب و

رة الثوباألصدقاء واألعضاء وظهرت لهم أعمال جديدة امتزج فيها الروعة الشعرية 

شعر ي الوالسيما لدى بروتون الذي ألح  على أولوية الحلم وامتزاجه باليقظة. وف

هرت لنوم في الحجارة( وبول إيلوار )عاصمة األلم( وظأصدر بنيامين بيريه )ا

تون مؤلفات لديسنوس منها )أجساد وخيرات( و )الحرية أو الموت( ثم أصدر برو

 .1930والبيان الثاني عام  1928)ناديا( في عام 

 أما أهم سمات األدب السريالي فتتلخص في اآلتي:

حالم خر فاألمن أحدهما إلى اآلالتأليف بين عالمي الواقع والحلم والعبور  ـــ  

 لواقعاوالذكريات إضاءات للمواقع الخفية في اإلنسان؛ وهي تتشابك وأرجاَء 

ظة، باليق زاجهاالراهن. وقد ألحَّ بروتون في بيانه األول على أهمي ة األحالم وامت

لة كتابه "األواني المستطرقة" الذي سجل فيه بعض   حالمهأوبنى على هذه الص 

 ى تحليلها.ثم عكف عل

  عٍف فيفالمصادفة التي تعد  عنصر ضالدخول في عالم الغرابة واإلدهاش.  ــ 

شباح األ الرواية العادية تغدو عندهم عنصرا  هاما . وكذلك اللجوء إلى عالم

 والتجس دات وانفالت الخيال...
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لى إترشد  بمختلف أنواعها حتى الجنوني منها ألنهااالغتراف من الهذيانات  ــ 

 عماق الذات.أ

يج من ق المز، إنه الحب الكل ي المطلالحب عندهم وسيلة لتصور العالم القادمــ  

وفي  رأة.كل أنواع الحب. إنه وسيلة للمعرفة، أفضل أحوالها تجسُّدها في الم

ل عه كمجال الحب يغدو الممنوع مباحا ، ويصبح الحب سالحا  ثوريا  يباح م

التي مازالت تثقل  -خطيئة آدم-لى شيٍء محبوب، وتغيب الخطيئة األو

صبح ضمائر الناس. والحب اليعمل إال مع األمل، وبهما يتجدد العالم، وي

م ومن هذا المنطلق، أساء بعضهم فه .فردوسا  آخر غير الفردوس اإللهي

لجنس يد االسريالي ة إلى حد ٍ بعيد ورأوا فيها انحالال  خلقيا  حتى على صع

ايا ل السرياليون جانيا  من جهودهم لدراسة قضوالشذوذ. وفي الحقيقة بذ

، إال أ  عتبروهانهم الجنس وربطوه بالحرية ولكنهم لم يستبيحوا الشذوذ الِمثلي 

كبت و الراسبا  قديما  اليد لإلنسان فيه، فهو ليس فسادا ، والمسؤول عنه ه

 والحرمان والمعايير االجتماعية التي هي أساس  الفساد والشرور

 لعسيرةقضة ا: السريالية ديوان األخيلة والصور الغريبة والمتناالخيال والصور ــ

ائي عن الفهم يقول آراغون: "السريالية هي االستعمال غير المنظم والهوج

 ول.للصورة المذهلة التي تول د الشعور بالغرابة والدهشة والشذوذ والذه

 ناسيا  وله متوتقول ماتريد ق يقول بيير روفيردي: "دع الكلمات تتكل م اللغة: ــ 

 لة ،ماكانت تحمله من المعاني في اآلداب السابقة. دعها تعمل وتؤثر مستق  

 عن واقعٍ لم يقُ 
حدٌ ل ه أتتزواج فيما بينها أو تتنافر مؤلفة صورا  وكاشفة 

 .هو موقف السرياليين من اللغةبالضرورة.هذا 

وري يبتدع القصيدة كما يخلُق : الشعر السريالي ناشٌئ عن دافع الشعالّشعر ــ 

الحلم. ويرى إيلوار أن القصيدة مجموعة من الهلوسة والجنون والتذكر 

والقصص القديمة والمشاهد المجهولة واألفكار المتضاربة والتنبؤات البعيدة 
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وحشد العواطف والعري وتشويش العقل والعبث. إنها باختصار انطالٌق 

، من أعماق النفس وتدف  قه بحرية تامة مخترقا  جميع الحواجز.الوحي الحر 

هو المسرح غير المألوف. وهم يرون أن المسرح  المسرح السريالي ــ 

عن  ضرورة البد منها، لشدة تأثيره على المشاهدين، وقصدهم منه التعبير

ان: ظيفتالفردية والمزاجية والفوضى المشبعة بالحرية وإثارة الدهشة. وله و

اج . إنه مسرٌح يصدم الحواس  ويعمد إلى اإلخرالهدم والبحث عن البديل

م، والديكور الغريب والملصقات والمؤثرات المذهلة. ل والمضخ   المهو 

كسية ولكنهم بعد ثورتهم على الواقع عادوا إليه من خالل لقائهم مع المار

ى قلي إللالعوتسليمهم بالواقعية االشتراكية. ومن ثم انتقلوا بالسلوك البشري ا

 العقلي.

 خاتمــــة:

ل كصال  في الحق أن السريالية بقيت أ: أسدت إلى األدب؟  نهاية السريالية و ما

د الشبابي ة واألدبية والسيما في الشعر والرواية المعاصر يث ين ححركات التمر 

س يستمد الرفض والقرف والغرابة والدهشة والغموض واالمعقول والعنف والجن

خدمة   فيية جديدة دائمة التجدُّد، التكون أبدا  والتجريب الباحث عن أشكال إبداع

 .اإلنتاج الصناعي  الدولة أو الدين أو

، وعاتإن السريالية رس خت قضية تحطيم القيود والس دود والحدود وتحد ت الممن

دعى ا يُ وهذا من أسس م ر في تيار الصيرورة،وبحثت باستمرار عن التجد د والتغي  

جيا  شت تدريتال بالحداثة األدبية. وربما كانت السريالية نفسها ضحيَّة هذا المبدأ حين

 .لم الحياة تاركة أصداَءها في عالم األدب وعا

 

 قائمة المصادر و المراجع:
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 -فةد. حسام الخطيب وزارة الثقا -األدب األوروبي؛ نشأته وتطوره ومذاهبهـ 

 .دتدمشق

 لكتاب،ل الحديثة المؤسسة د،ط، مذاهبه، أنواعه تعريفه األدب بطرس، أنطونيوس  ـ

 2005 لبنان، طرابلس .

 لعرب،ا الكتاب اتحاد الغرب .د،ط. لدى األدبية المذاهب األصفر، الرزاق عبد  -

 1999 سوريا، .دمشق

 ،3 ط صبحي، الدين محي :تر األدب، نظرية وارين، أوستن ويليك، رينيه   -

 العربية.دت المؤسسة

 المؤلف: أشرف صالح الناشر:-تاريخ وحضارة أوربا العصور الوسطى   ـ 

 2008بيروت  -شركة الكتاب العربي
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 (جزئينعلى المذهب الوجودي)واآلداب األجنبية  :ةشرلعاالمحاضرة ا

 الفلسفة الوجودية: -  

. كانت قد نشأت على يد  الوجودية فلسفة نظرية ومزاج وطراٌز سلوكي 

( الذي نحا فيها منحى  مسيحيا ، ويمكن 1855-الفيلسوف  الدانمركي كيركيجارد )

القول إن لها جذورا  أبعد لدى بعض الروائيين مثل فلوبير ودستويفسكي والشاعر 

( الذي برزت في أشعاره مسألة الصراع مع 1843-هولدرلين )األلماني الرومانسي 

األقدار والقطيعة بين السماء والبشر. ولكن الوجودية تبلورت كمذهٍب في أثناء 

الحرب العالمية الثانية وتجل ت لها تأثيرات واسعة في األدب الفرنسي  وكثير من 

 .49األدباء األوربيين

ه وعالقت Existenceوجود اإلنساني  تقوم الوجودية على البحث في مسألة ال

ي فئها بالوجود الخارجي )الكون والمجتمع( وموقفه من هذا الوجود؛ وتتلخص مباد

 النقاط التالية:

                                                             
 25ص: الكويت.د.ت. جون ماكوري؛ ترجمة: إمام عبد الفتاح؛ سلسلة عالم المعرفة-الوجودية أنظر : 49

 



 

81 
 

 االنطالق من الذات التي هي مركز المبادرة ومقر الوجدان والشعور .-1

 اإلنسان موجود متكامل أي بعقله ومشاعره، وجسده وروحه. -2

بقى ت؛ بل خبرات نسبية دوما ، وال توجد حدود حاسمة نهائية لهاالمعارف وال -3

 فيها ثغرات وفجوات. وليس هناك حقيقة مطلقة...

رفين ن الطتشتبك الذات الفردية بالعالم الخارجي اشتباك تفاعل. وكل من هذي -4

 شرط لوجود الطرف اآلخر؛ وهذا هو الواقع.

ة  عبر، اليومي  هو الهام  والللواقع المعيش، أي الراهن، أهمية مركزية -5

للماضي ألنه غير موجود. أما المستقبل فيجب أن نوجده نحن وشعار 

ل ن خالمالوجودي  هو: )أنا اآلن  وهنا( والفرد متواصل مع العالم الخارجي 

 وجوده وحواس ه ومشاعره وجسده.

، وال إنسانية من دونها. وهذه الحر الحري ة -6 مل ية تعهي الوجود اإلنساني 

 ينيةضمن المعايير الفردي ة  الضمن المعايير األخالقية والسياسية والد

 السائدة.

ي جاه فيتخذ الفرد قراره وموقفه. وهذا الموقف ذو قيمة مستقبلية ألنه ات-7

 ة.في نقطة واحد عملية تجديد المستقبل حين تتالقى القناعات والمواقف

يود قنها ألترفض الوجودية بدئيا  كل  األشكال الجاهزة والموروثة والسائدة؛ -8

 تنسجم فلم وأثقال تمنع الحرية الفردية. ولذا فهي تنبذ الدين، أما الماركسية

 خضعتهاقد أمعها انسجاما  كامال ، وإن كانت تلتقي معها في جوانب الواقعية. ل

 أال   بحق الفرد في المخالفة واالنتقاء وحرصت على كغيرها للنقد واحتفظت

 تذوب حريته في إطار الجماعة.

يها، ولكنها تتفق جميعا  في التركيز على  -9 هنالك وجوديات عديدة، بعدد منظر 
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 الموضوعات اآلتية:

الحرية؛ الموقف اإلرادي، المسؤولية، الفرد، اإلثم؛ االغتراب؛ الضياع؛ 

ق؛ اليأس؛ القرف؛ السأم؛ االستالب؛ الخيبة؛ الرفض؛ القلق، الموت... وكل  التمز 

 50مايمتُّ بصلٍة إلى مأساة اإلنسان الوجودي ة.

 األدب الوجودّي:ــ  

امتزجت الفلسفة الوجودية باألدب؛ والسي ما في مجالَي  الرواية والمسرحي ة، 

ه من ألنها وجدت فيهما خير وسيلة لتحليل الواقع اإلنساني والكشف عما يحدق ب

الضغوط والتحديات، وتحصينه بحريته الكاملة وإرادته التخاذ قراراته ومواقفه 

والنضال إلثبات وجوده واختيار مصيره. ولقد كان معظم فالسفة الوجودية أدباء 

عرضوا أفكارهم ونظرياتهم من خالل إبداعاتهم األدبية عرضا  هو أفضل مما تتيحه 

كثيرا  من األدباء  انتهجوا النهج الوجودي  في النظريات والبحوث الجافة. كما أن  

رسم رؤاهم وشخصياتهم وتحليالتهم، حتى تبلور في النصف الثاني من القرن 

العشرين مايدعى باألدب الوجودي، وكان من أبرز أدبائه جان بول سارتر الذي 

 خل ف عددا  كبيرا  من القصص والروايات والمسرحيات مثل: األيدي القذرة، والبغي  

الفاضلة، وموتى بالقبور، والدوامة، والذباب وروايتي الحزن العميق ودروب 

الحرية، وعدٍد من القصص. وكان منهم البيروكامو الذي كان يدعى فيلسوف العبث 

ومن أهم مسرحياته سوء تفاهم، والعادلون، والحصار. ومن رواياته الطاعون 

عة أخرى من القصص. والموت السعيد. ومن قصصه المنفى والملكوت ومجمو

 .) ومنهم غابرييل مارسيل الذي برزت وجوديته األدبية في مسرحية )رجل ّللا 

ومنهم سيمون دي بوفوار زوجة  سارتر، ويعد  من أصحاب النزعة الوجودية أمثال 

الشاعر ت.س إيليوت )في النصف األول من القرن العشرين( وصموئيل  بيكيث 

وإذا  ء واحتفاظ كٍل منهم بطابعه الخاص.وجيمس جويس على اختالف بين هؤال
                                                             

 100ص: جون ماكوري؛ ترجمة: إمام عبد الفتاح؛-الوجودية  50
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رحنا نلتمس رسم الخطوط العامة لألدب الوجودي  لم نجد أفضل من المقالة التي 

ر فرنسا وجعلها مقدمة لمجل ته )األزمنة  1945كتبها جان بول سارتر عام  بُعَي د تحر 

 الحديثة( ومن ثمَّ أصبحت دستورا  لألدب الوجودي وتتلخص فيما يلي:

 لكل  كاتب موقف في عصره ومسؤولية تجاه مجتمعه واإلنسانية بصورة -1

دٌر ب قاعامة، ولكل  كلمٍة صداها، حتى إنَّ الصمت موقف له داللته. واألدي

و على التأثير في زمانه من خالل وجوده ومواقفه. وإن مستقبل العصر ه

 الذي يجب أن يكون محور عناية األدباء.

آماله وأعمال اإلنسان الجارية ومشاريعه  وهمومه والمستقبل إنما يتكون من 

ومواقفه وثوراته ومعاركه... واألديب يكتب عن عصره ومعاصريه، 

ويتحدث عن نفسه وعنهم في آن واحد وعلى حٍد سواء فكلهم متساوون 

ولكن  وأحرار، وال يقتصر على طبقة معينة أو ينساق في تيار الدكتاتورية،

 ف في صف طبقته التي يشاركها المعاناة.موقفه سيقوده حتما  للوقو

 الوجودية فلسفة الفرد والذات ضمن موقع خارجي، والكاتب يطمح إلى -2

ف مواقتغيير المستقبل عن طريق خلق مواقف مشابهة لموقفه، وتتراكم هذه ال

مع، لمجتوتتآزر لتحدث التغيير المنشود. وهكذا يتجلى التضافر بين الذات وا

 را  عن ذاتية ومجتمع في حالة ثورة دائمة.وتصبح اآلداب تعبي

المهادنة وال إخاء مع القوى المحافظة  التي تتمسَّك بالتوازن وألجل ذلك  -3

تضغط على الحري ة وتمارس القمع والظلم. والبد لكل كاتب، ولكل  إنسان، 

من النضال. والكاتب موقف وقضية في صميم  المعركة. ويظل موقف 

جانب المضطهدين والمسلوبي الحركة، فيعمل األديب الوجودي إلى 

لتحريرهم أوال  ثم يضعهم أمام ذواتهم وإراداتهم، ليحددوا مواقفهم ويتخذوا 

قراراتهم. والفرد الحر  عليه أن يختار، بل هو ملتزم أن يختار موقفه الذي 

 يقرر مصيره ومصير البشر..
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ح صال بين الروكما اليوجد انفصال بين الفرد والمجتمع، اليوجد انف -4

أ هو "الواقع ا " إلنسوالجسد، واليعرف الوجوديُّ سوى واقعٍ واحد اليتجز  اني 

صادر تُ ال  والجماعة التلغي الفردية بل عليها أن تحترم تفتحها الذاتي مادامت

زة أو جاه حرية اآلخرين، وكلُّ لجٍم لحرية الفرد أو إلزاٍم له بآراء شمولية

 عتبر ضربا  من االستبداد والدكتاتورية.تعاٍم عن الفروق الفردية ي

سا   -5  سيحية، للمتختلف منازع األدباء الوجوديين، فبينما نجد كير كيغارد متحم 

جواء ة وأنرى كامو غارقا  في مأساة الوجود اإلنساني وعبثية األقدار والحيا

 الكآبة والقرف واليأس. أما سارتر فقد نشر فلسفة الحرية وااللتزام

ن سا مة والكفاح ألجل الجماعة واإلنسانية متأثرا  بمعاناة فرنوالمسؤولي

، وإداركه أن المصير متعلٌق بالحرية، وال مناص م ن االحتالل النازي 

م العال نحاءالمقاومة بكل الوسائل. وقد سادَ هذا االتجاه ولقي قبوال  في كل أ

 عد  يأن  الباحث عن الحرية المناصر لقضايا الشعوب المستضعفة؛ فال غرابة

لى إيار سارتر المعلم األول للنزعة الوجودية المناضلة. وقد استمر هذا الت

 أواخر القرن العشرين واعتنقه كثير من الشبان المثقفين والثوريين.

النثر عند الوجوديين أداة كشف وتغيير، ويؤثر في الجماهير عن طريق  -6

د في النثر من الجمالية، اإلقناع، والناشر كاتب حر  يخاطب أحرارا  ولكن الب

لة  وإال  فال يكون أدبا . وجماليته ليست مقصودة لذاتها بل هي إضافية ومكم 

وال تنفصل عن الموضوع. والشخصيات بشر واقعي ون من لحٍم ودم وروح، 

يعون قضايا اإلنسان المعاصر بكثافة وعمق، ويُعانون الصراع في المجتمع 

وقفهم ومصيرهم في هذا الكون المعقد، إلثبات حريتهم والتمتع باختيار م

ُل مسؤولية  القرار..  وإثبات إرادتهم الحرة، ومن ثم االلتزام الخاص  وتحم 

وبعد ذلك هل ينتصر اإلنسان أم ينهزم ويُسَحق؟ هنالك اختالف يطابق 

التفاؤل أو التشاؤم عند الكاتب. ومن المتفائلين سارتر وفوكنر ومن السلبيين 

 وإليوت. المتشائمين كامو
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شأنهم في ذلك شأُن -أما من حيث الشكل الفن ي لألجناس األدبي ة، فالوجوديون -7

اليُقد سون األطر القديمة واألشكال الشائعة بل يعيدون  -أدباء القرن العشرين

النظر في كل  الطرائق واألساليب ويحطمون المألوفات السابقة ويحاولون 

قون على أن الجمالية عنصر ضرورٌي خلق تقنيات جديدة؛ لكنهم جميعا  متف

في األدب شعرا  ونثرا  وتستمد من طبيعة الموضوع والمتطلبات الخارجية. 

 51ولذلك كثر التجريب، وولدت أنماط جديدة من المسرحية والرواية والشعر.

تأثير ل الويرى سارتر أن الشعر مثل بقية الفنون دائم التجدد والتحديث وهو يتباد

ات لكلمائر الفنون، بل هو جانب من الرسم والنحت والموسيقا، واوالمعطيات مع س

تنمو  يعيةفيه أشياء وليست إشاراٍت لغوية كما هو األمر في النثر. إنها أشياء طب

داة كالعشب واألشجار؟ وللكلمة شكلها الصوتي ومظهرها البصري، وبهما تصبح أ

طابقات الت ينها أشكاال  منتشكيل. والكلمات تتجمع وتتعانق وتتداعى، وتشكل فيما ب

 ية.للغواوالتنافرات. ويصبح التعبير عن طريق اإليحاء والرمز، وتتغير العالقات 

  ناء،وفي الشعر تمتزج عناصر من الرمزية والسريالي ة والفلسفة والتصوف والغ

امل منه الكشف عن أزمة اإلنسان في وجوده روحا  وجسدا  ضمن واقع ش والغاية

 لوجوديةاء ايعاني منه القلق والعذاب والخوف، ألنه واقع معاٍد. ولذا يغلب على شعر

س إليوت طابع التشاؤم والسوداوية والحيرة واإلحباط، ومثالنا على ذلك أشعار ت.

 .عب رة عن الضياع والخواء والكآبةالم

 المصادر و المراجع: قائمة

 جون ماكوري؛ ترجمة: إمام عبد الفتاح؛ سلسلة عالم المعرفة-الوجودية ـ 

 .د.تالكويت

                                                             
 دمشق العرب، الكتاب اتحاد الغرب .د،ط. لدى األدبية المذاهب األصفر، الرزاق عبدراجع:  51

 155.ص:  1999سوريا، .
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 -د. حسام الخطيب وزارة الثقافة -األدب األوروبي؛ نشأته وتطوره ومذاهبهـ 

 .دتدمشق

 لكتاب،ل الحديثة المؤسسة د،ط، مذاهبه، أنواعه تعريفه األدب بطرس، أنطونيوس  ـ

 2005 لبنان، طرابلس .

 لعرب،ا الكتاب اتحاد الغرب .د،ط. لدى األدبية المذاهب األصفر، الرزاق عبد  -

 1999 سوريا، .دمشق

 ،3 ط صبحي، الدين محي :تر األدب، نظرية وارين، أوستن ويليك، رينيه   -

 العربية.دت المؤسسة

 المؤلف: أشرف صالح الناشر:-تاريخ وحضارة أوربا العصور الوسطى   ـ 

 2008بيروت  -شركة الكتاب العربي

 حلب مطبعة، ال ،2 ط الذهبي، عصره في الفرنسي األدب الحلوي، حسيب -

 1956 ..سوريا.،
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 تاريخ األدب اإليطالي ثانية عشر: المحاضرة الـ  12

وخصوصا  داخل  باللغة اإليطاليةهو األدب المكتوب  ألدب اإليطالياتمهيد :     

اليا أو في إيط اإليطاليين. يمكن أن يشير أيضا  إلى األدب المكتوب من قبل إيطاليا

باللغات األخرى المستخدمة في إيطاليا، وهي غالبا  لغات ترتبط ارتباطا  وثيقا  

 باإليطالية الحديثة.

ميالدي. كما أنه ال 13القرن يشمل األدب اإليطالي روائع عديدة ُكتبت منذ بدايات 

ز حركات ثقافية مهمة كان لها أثر دائم على آداب قومية أخرى. ولم تصبح اللغة  عز  

م. ومع ذلك فإن إحدى خصائص األدب 1870اإليطالية لغة قومية عامة إال  بعد عام 

اإليطالي أن له لغة موحدة خالل تاريخه الطويل. وقد حدث هذا التوحيد ألن ثالثة 

وجيوفاني  وبترارك دانتي اليجيريالميالدي هم  14القرن ن كباٍر في ُكت اب إيطاليي

كتبوا بلغة مبني ة على اللهجة التسكانية التي كان يتحدث بها أهل فلورنسا.  بوكاتشيو

على  اإليطاليونلغتهم وأعمالهم لبضعة قرون في الوقت الذي درج فيه  ولقد قُِل دت

 استعمال لهجات منطوقة عديدة.

م عندما كتب القديس 1225لي عام نشأ  األدب االيطا : نشأة األدب االيطاليـ  

. وكانت هذه القصيدة أول كتابة أدبية في (en) أنشودة الشمس فرانسيس األسيسي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_13
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_14
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Canticle_of_the_Sun
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، وكانت تعب ر عن المشاعر الدينية للجماهير، لهذا تُعدُ الالتينيةاللغة الدارجة بدال  من 

 في األدب.أول صوت إيطالي 

في  فريدريك الثانيتردَّد صوت إيطالي آخر. ففي بالط اإلمبراطور  صقليةوفي 

الميالدي، تجمع الكثير من المفكرين  13خالل النصف األول من القرن  باليرمو

سم المدرسة الصقلي ة إذ كتبوا بلهجة صقلية مهذ بة. والشعراء. وقد ُعرف هؤالء با

وقلَّدت قصائدهم قصائد العشق التي تَغَنَّى بها شعراء التروبادور األوائل. وقد ابتكر 

 هؤالء الشعراء أشكاال  جديدة من الشعر مثل السوناتة وهي قصائد قصيرة جد ا.

قت المدرسة الصقلية بوفاة مان فِرد بن فريدريك الثا م وانحطاط 1266ني عام تفر 

ا يحتذيه الشعراء اآلخرون  القوة السياسية في صقلية. إال أن أعمالها أصبحت نموذج 

االستحسان لما كتب من شعر في  جيتوني داريتزو. وهناك القى تسكانياوخاصة في 

الحب بلغته الواقعية والغامضة في آن واحد. وقد عارض ريادته الفنية الشاعر غيدو 

نا. ويعد غوينيزلي مؤسس ماعرف باإليطالية باألسلوب السلس غِوين يزل ي أوف بولو

الجديد، وهي مدرسة أضافت بعد ا فلسفي ا لشعر العشق التقليدي. حيث اعتبر شعراء 

هذه المدرسة النساء مخلوقات مالئكية والحب مصدر الفضيلة. وأثَّر هذا الفهم الجديد 

عراء فلورنسا وبشكل للحب، الذي ُعبِ ر عنه بأسلوب عذب صاف، على بعض ش

 الكوميديا اإللهية. وقد ساعدت دانتي اليجيريوالشاعر الشاب  غيدوكفالكانتيخاص 

 اللغة اإليطاليةم( لدانتي وهي أحد أروع اإلنجازات الشعرية، على تكوين 1321)

 األدبية.

 عالمه الكبار:أو  عصر النهضةـ 

ع بترارك على نشر أفكار ومواقف جديدة في األدب :  فرانشيسكو بتراركا شجَّ

الميالدي، وساعد على تأسيس النزعة اإلنسانية  14اإليطالي في منتصف القرن 

وهي حركة سعت إلى إحياء الثقافات الكالسيكي ة وتأكيد أهمية الفرد. كتب بترارك 

وهو مجموعة من معظم مؤلفاته بالالتينية. إاِل أنه في كانزونير )كتاب األغاني(، 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B2%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B2%D9%88
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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القصائد باللغة اإليطالية، تحدث عن حبه المرأة تُسمى لورا بلغة جميلة أصبحت 

ا يُحتذى لعد ة قرون.  نموذج 

كتب هو اآلخر بعض مؤلفاته بالالتينية، إال  أنه ألَّف رائعته :  جيوفاني بوكاتشيو 

ر هذه المجموعة 1353-1349)حوالي  الديكا ميرون م( باللغة اإليطالية. وتُصِو 

المؤلفة من مائة قصة قصيرة شخصيات ومشاهد العصر بكثير من الواقعية 

 والفكاهة.

استمرت سيطرة األدب اإلنساني المكتوب بالالتينية على األدب اإليطالي حتى 

الميالدي. وتركَّز إحياء األدب باللغات الدارجة في  15القرن النصف الثاني من 

لورنزو وعة رائعة من الُكتَّاب في بالط الشاعر والسياسي فلورنسا إذ ظهرت مجم

 .دي مديتشي

التقاليد الكالسيكية بالدارجة في مؤلفه هذا الكاتب بين مزج  :أنجيلو بوليزيانو 

من القصائد البطولية في عصره  مقاطع شعرية للمناظرة كما َسِخر لويجي بولتشي

 م(.1483 -1478) مور جانت ماجيورفي ملحمته الس اخرة الثانية 

ا نشاط أدبي مه ماتيو ماريا م في أجزاء أخرى من إيطاليا. إذ نظم حدث أيض 

، الذي كان يعمل في بالط فرارا الشمالي، قصيدة الفروسية غير التامة بوالردو

م(. وفي نابولي كتب جاكوبو سانازارو مؤلفه 1487) أورالندو العاشقبعنوان 

ا رعويًّا ونثريًّا وأثَّر على مؤلفين 1504 -1501أركاديا ) م(. ضم هذا المؤلَّف شعر 

 16 أوروبيين عديدين. ومع أن النزعة اإلنسانية استمرت حتى أوائل القرن

ـتُبِر  الميالدي، إال  أن أهمية األدب المكتوب باللغة الدارجة ازدادت باطراد. واع 

م( أحد أشهر 1532م طبع عام 1513كتاب نيقولو مكيافيللي األمير )ُكتب عام 

أورالندو المؤلفات العالمية في العلوم السياسية. وهناك عمل مهم آخر لهذه الفترة هو 

م وعام 1521م(، )روجع عام 1516) لودوفيكو أريوستوللكاتب  فيوريوسو

م(. ولربما كانت هذه القصيدة أعظم ما ُكتَِب من قصائد في الفروسية. وهي 1532

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_15
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B2%D9%88_%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B2%D9%88_%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B2%D9%88_%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%88_%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%88_%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%88_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%88_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%88_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88_%D9%81%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88_%D9%81%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88_%D9%81%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%83%D9%88_%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%83%D9%88_%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%88
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رية في حبكتها استمرار ألورلندو أناموراتو للشاعر بوياردو، إال  أنها مليئة بالس خ

 كتاب رجل البالطفي مؤلفه  بالداساري كاستيليونيوعلى شكل حوار. يصف 

 م( المثل األعلى لرجل البالط المهذ ب والجمال الروحي..1528م، نشر عام 1518)

الميالدي بدأ الُكتَّاب اإليطاليون ينسجون لغتهم على منوال  16القرن وخالل أوائل 

ر بشكل رئيسي بسبب المؤلفات الخال قة  لغة بترارك وبوكاتشيو. وقد حدث هذا التطوُّ

ذج الذى احتذته قصائد عديدة في والنظرية لبيتر وبمبو. وأصبح شعر بترارك النمو

 الحب الروحي.

الميالدي أحدثت حركة تجديدية في الكنيسة  16وفي حوالي منتصف القرن 

الرومانية الكاثوليكية ُعرفت باسم اإلصالح المضاد تغييرات في الفنون. فقد حل  

االهتمام بالمظاهر الشكلية المبالغ فيها محل االنسجام الذي هو المثل األعلى 

التكلفي وأد ى إحياء كتاب للنهضة، ونجم عن ذلك أسلوب عُرف باسم األسلوب 

، الفيلسوف اإلغريقي القديم، إلى فتح نقاش حول طبيعة ألرسطوطاليسالشعر 

يث بقاعدته و بفكرته القائلة إن الفن تقليد األدب. وهذا النقاش أمد  النقد األدبي الحد

ا خالل القرن  رت المسرحية اإليطالية أيض  وبشكل خاص ما  16للواقع. وقد تطو 

 وهى كوميديا مبنية على االرتجال. الكوميديا ديل أرتُعِرَف باسم 

 :عصر العقالنيةـ  

الميالدي كانت األوضاع الدينية والسياسية في إيطاليا عامال   17القرن في حوالي 

السيطرة على  وفرنسا أسبانيامساعد ا تسبب في انحطاط األدب فيها، إذ حاولت 

الميالدي، وهي  17. وظهرت األزمة بوضوح في فترة الباروك في القرن إيطاليا

ت فيها إيطاليا قيادتها الثقافية ألوروبا. ومع ذلك ُكتِبَت بعض الفترة التي خسر

 أدونيساألسطورية الطويلة بعنوان  جامباتيستا مارينوالروائع األدبية مثل قصيدة 

ا النثر الواضح والعلمي الذي كتبه جاليليو، 1623) م(. ومن نتاج فترة الباروك أيض 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B1%D8%AC%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B1%D8%AC%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_16
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7_%D8%AF%D9%8A%D9%84_%D8%A3%D8%B1%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7_%D8%AF%D9%8A%D9%84_%D8%A3%D8%B1%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_17
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3


 

92 
 

م( الذي يصف فيه المؤلف 1623) توماسو كمبانيالللكاتب  مدينة الشمسوكتاب 

 مجتمع ا مثالي ا يحكمه كاهن فيلسوف.

الميالدي سمي ت عصر العقل.  18القرن حدثت نهضة أدبية خالل فترة معينة في 

ففي الشعر تصارع أسلوب أسهل وأقل تعقيدا يُعرف بأركاديا مع األسلوب الباروكي 

األكثر تعقيد ا. فقد كي ف بيترو متاستاسيو مواضيع كالسيكية لتالئم الذوق الدارج 

وني الكوميديا دل آرت وذلك في الكلمات التي كتبها لألوبرا. واستبدل كارلو جولد

ر الطبقات المتوسطة في مؤلفات كثيرة. وأعاد  ا. وقد صو  بمسرحيات ُمَؤلَّفة تمام 

م( وغيرها. وكتب سيزار 1782فيتوريو ألفييري المأساة الكالسيكية في صول )

م( وفيه يهاجم بشدة التعذيب وعقوبة 1764بكاريا مؤلَّفَه حول الجريمة والعقاب )

م( 1765-1763قصيدة جوسيب باريني الناقصة بعنوان اليوم ) اإلعدام، وهاجمت

 الطريقة الفارغة التي يمضى بها النبالء أيامهم.

ر  18وفي نهاية القرن  أد ت رغبة خلق التواُزن بين العقل والتقليد إلى تطو 

 . يوجو فوسكولو)الكالسيكية المحدثة(. وكان كاتبها الرئيسي هو  الكالسيكية الجديدة

 عصر الرومانسيةـ  

حركة رفعت العاطفة فوق العقل، والتاريخ القومي  فوق األساطير،  الرومانسيةكانت 

والفردية فوق العالمية. وقد اعتنق الكتاب اإليطاليون الحركة الرومانسية في أوائل 

دي، وتزامنت الحركة مع بعض أفكار الحركة الوطنية التي أد ت الميال 19القرن 

ر من السيطرة األجنبية والتي أُطلق عليها  إلى توحيد إيطاليا سياسي ا والتحرُّ

م( 1842-1840 -1827باإليطالية اسم ريزورجيمنتو. وكانت رواية المخطوب )

، أكبر كاتب إيطالي رومانسي، أول رواية إيطالية أليساندور مانزونيللكاتب 

د القيم الدينية كالعدل، والعون اإللهي. وكانت المسرحيات المأساوبة  تاريخية تمج 

م( أول 1822) وأدلشيم( 1820) كونت كارماجنووالالتي كتبها مانزوني مثل 

مسرحيات تتحرر من المبادئ الكالسيكية. وقدكتب أحد أكبر شعراء هذه الفترة وهو 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88_%D9%83%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88_%D9%83%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_18
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%88_%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%88_%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%28%D9%81%D9%86%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%28%D9%81%D9%86%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_19
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%88%D9%84%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%88%D9%84%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%B4%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%B4%D9%8A&action=edit&redlink=1
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م( وتُعب ر هذه القصائد عن نظرة 1836) أغانمؤلف ا بعنوان  جياكومو ليوباردي

 شديدة التشاؤم نحو الطبيعة اإلنسانية.

م عدم استقرار اجتماعي واضطراب 1870وقد صحب عملية توحيد إيطاليا عام 

ا طاليألدبية للوضع إما في الحنين إلى أمجاد إيسياسي. وترك زت االستجابات ا

ا. وجاءت أول  ا مفهوم  بة من ستجااالغابرة أو في محاولة جعل إيطاليا الجديدة أمر 

ا للمبالغات العاطفية الرومانسي ن بدال  مة. والشاعر جيوسو كاردوشي إذ أبدى احتقار 

 كل حركةشلى بة الثانية عذلك فض ل تمجيد ا كالسيكي ا للقيم الوطنية. وجاءت االستجا

ه واقعية في الرواية ُعرفت في إيطاليا باسم فاريسمو. وقد ُوصف أعضاء هذ

ر الحركة، بما أمكن من موضوعية، حياة وعاطفة الفقراء والمهاجرين. وقد ص و 

في  ليينجيوفاني فيرجا، أبرز ُكتَّاب هذه الحركة، الفالحين وصائدي السمك الصق

َملَة )رواية البيت المحاذي  نونيزو على م( كما سار جابريلي دي أ1881لشجرة الَمش 

ا  ى  ا صدذنهج كاردوتشي في تمجيد القيم التاريخية. ونظم جيوفاني ماسكولي شعر 

 صوفي  أث ر في الكثير من الشعر الال حق.

 القرن العشـرونـ  

بحركة تدعى المستقبلية. وقد كتب  20القرن تأث ر األدب اإليطالي في أوائل 

م(. ودعا هذا البيان إلى استعمال اللغة 1909فيلبوتوماسو مارينتي بيان المستقبلية )

روايات  والمجاز المناسب لتمجيد سرعة عصر اآللة وعنفه. وكتب لويجي بيرانديللو

ومسرحيات رك زت على مواضيع مثل الهوية الشخصية وعبث الواقع. وتبرز هذه 

. وتظهر المواضيع نفسها مقرونة بالتشاؤم  إيتالو سفيفوالمواضيع في روايات 

 20الفلسفي في مؤلفات الشعراء يوجينيو مونتال، الشاعر اإليطالي البارز في القرن 

 الميالدي، وسالفاتوري كواسيمودو وجوسيب أونجاريتي.

م حاول الكتاب 1945عام  الحرب العالمية الثانيةولمدة عشرين سنة بعد انتهاء 

وب واقعي عرف بالواقعية الجديدة. اإليطاليون إعادة تنظيم أدب البالد حسب أسل

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%83%D9%88%D9%85%D9%88_%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%BA%D8%A7%D9%86_%28%D8%A7%D8%AF%D8%A8%29&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%BA%D8%A7%D9%86_%28%D8%A7%D8%AF%D8%A8%29&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_20
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%88&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%88&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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رائد مؤلفي فترة ما بعد الحرب، وقد ضمت هذه المجموعة من  ألبرتو مورافياوكان 

 .وإليو فيتوريني وفاسكو براتوليني سيزار بافيساب روائيين أمثال الُكتَّ 

وفي فترة الحقة أجرى الُكتَّاب اإليطاليون الكثير من التجارب. ومن بين هؤالء 

. وهناك مؤلفون آخرون بيير باولو باسولينيوالشاعر  إميليو جاداالُكتَّاب الروائي 

ون في أواخر القرن   داريو فووالكاتب المسرحي  إِتالوكالفينومثل الروائي  20مهم 

 م.1997في األدب عام  جائزة نوبلالذي حاز 

 :بعض المصادر و المراجع 

 1981مصردراسات في األدب االيطالي،دار المعارف، القاهرة. عوري،ـ عيسى النا

 .2ط،حمد عثمان : األدب اإلغريقي تراثا إنسانيا وعالميا ،دار المعارف ـ أ 

صر م -بابل " إحسان سركيس : اآلداب القديمة وعالقتها بتطور المجتمعات  - 

 .1،1988،دار الطليعة للطباعة والنشر ،بيروت ،ط "اإلغريق –الفرعونية 

 .2008، 17لبيب عبد الساتر : الحضارات ،دار المشرق ،بيروت ،لبنان ،ط - 

 . 1956خفاجة : تاريخ األدب اليوناني ،سلسلة األلف كتاب ، صقر  محمدـ  

لعامة ،الهيئة المصرية امصطفى ماهر  إميل فاجيه : مدخل إلى األدب ،ترجمة - 

 .2009للكتاب ،

ى األخر ثروت عبد السميع محمد : التاثير والتأثر بين األدب العربي واآلداب - 

 .2012،الهئية المصرية العامة للكتاب ،

 ب.ت. زبير دراقي : محاضرات في األدب األجنبي ،ديوان المطبوعات الجامعية - 

 .1972،دمشق ، "تطوره ونشأة مذاهبه"حسام الخطيب : األدب األوروبي  - 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%88_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%88_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%88_%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%88_%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88_%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88_%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%90%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%90%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88_%D9%81%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88_%D9%81%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84
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ر والشع في األدب المقارن ،دراسات في نظرية االدب محمد عبد السالم كفافي : - 

 .1971، 1القصصي ،دار النهضة العربية ،بيروت ،لبنان ،ط

 .1999علي عبد الفتاح :اعالم في األدب العالمي ،مركز الحضارة العربية ،ط - 

 .1987بديع حقي : قمم في األدب العالمي ،طالس للدراسات والترجة والنشر ، - 

هير سجوستاف ال نسون : تاريخ األدب الفرنسي ،ترجمة محمود قاسم ،مراجعة  - 

 .1962القلماوي ،

 

 الروسي دبتاريخ اال عشر: ثالثةالمحاضرة الـ  13

 على عدد من الروائع التي تعتبر من أعظم ألدب الروسيا يحتوي تمهيد:

ب ألدهذا ا األعمال األدبية العالمية، خاصة في مجالي الرواية والشعر، ويعكس

يحية كاعتناق المسروسيا  تأثًرا كبيًرا بالتطورات التاريخية التي طرأت على

ي فسية وظهرت أعظم األعمال الشعرية والنثرية والمسرحية الرو .والغزو التتاري

 م، وكان988القرن التاسع عشر الميالدي. كانت بدايات األدب الروسي عام 

كتب  مواعظ وأناشيد وسير للقديسين. وقدمعظمه في تلك الفترة دينيا على شكل 

الديني ب الرجال الدين الجزء األكبر من هذا األدب، وكانوا أيضا قّراءه. أما األد

يه فأهم عمل فيه هو التواريخ، إذ كانت عاصمة كل إمارة تحتفظ بسجل تؤرخ ف

لة حم شودةاألحداث، وأهم أعمال تلك الفترة المبكرة القصيدة الملحمية النثرية أن

 .، التي كتبها مؤلف مجهول في أواخر القرن الثاني عشر الميالديايغور

وسكو م ولكن مع اكتساب. التتار وكان األدب الروسي أقل عطاء في ظل حكم

وتوحد روسيا في ظل حكم أمير موسكو،  1480 السلطة بعد هزيمة التتار عام

الموسكوفي الذي ركّز الذي أصبح يدعى قيصر فيما بعد، ظهر ما يعرف باألدب 

  .على الموضوعات السياسية، وأبدى اهتماما كبيًرا باألسلوب
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 : األدب الروسي القديم -

رسمي  كدين المسيحية بالتطور بسرعة مع اعتماد الديانة لغة الروسيةبدأت ال

ي فهي وسيلة لالطالع على اإليمان والمنفعة االنجيل  للدولة. وكانت دراسة

هم من ة إليوالطقوس. وعندما اعتنق الروس الديانة المسيحية القادمممارسة العبادة 

كتاب بترجمة ال ن بيزنطةلروس والمبشرين القادمين مبيزنطة، بدأ رجال الدين ا

عمال أجمة المقدس من اللغة اليونانية إلى اللغات السالفية الروسية ورافق ذلك تر

دأ بيقية وغيرها، ومن ثم اآلباء القديسيين وبعض كتب الفلسفة والكتب اإلغر

لى إلحج الروس بترجمة الكتب من الكثير من اللغات وخاصة الشرقية بعد قيامهم با

ا، منه األماكن المقدسة في المشرق واختالطهم بثقافة المنطقة وخاصة اإلغريقية

ذلك  تّابوكان طابع الثقافة واألدب الروسيين يحمل طابع ديني وكثير من أدباء وك

 .ن رجال الدين والمّطلعين على الثقافة اإلغريقيةالعهد هم م

 :األدب الحديث نشأة -

شهد القرن السابع عشر تحوال جذريا في األدب الروسي، نتيجة ترجمة عدد 

كبير من األعمال األدبية الغربية وتقليدها. وظهر الشعر المقفى ألول مرة في 

رجال الدين المحافظين،  روسيا. وكان أكبر كتَّاب هذا األدب الجديد أفاكوم، أحد

الذي تميزت كتابته باللغة المعبرة والوصف الحي للحياة اليومية، كما أدخل الراهب 

سميون بولتسكي في الشعر نظاًما صادقًا، يعتمد على المقطع في األدب الروسي. 

م إلي إدخال الطابع 1682عمد القيصر بطرس األول )الكبير( الذي بدأ حكمه عام 

حياة الروسية، مما أدى إلى اكتساب األدب الروسي صبغة غربية الغربي في ال

شاملة خالل القرن الثامن عشر. ويطلق على ميخائيل لومونوسوف لقب مؤسس 

األدب الروسي الحديث ورائد المدرسة الكالسيكية. فهو الذي أوجد الشعر الروسي 

زأة. ازدهرت الحديث الذي يعتمد على نسق منتظم من المقاطع المجزأة وغير المج

المدرسة الكالسيكية في روسيا في األربعينيات من القرن الثامن عشر، تحت تأثير 

النماذج الغربية، وكان أصدق المعبرين عن مبادئها الكساندر سماروكوف الذي 
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كتب قصصا ومسرحيات وأعماالً هجائية وأغاني. وكان أبرز شعراء القرن السابع 

شعره نقطة التحول من الكالسيكية إلى  عشر غافربيل درجافين الذي يمثل

 .الرومانسية

 :ينعصرالرومانسي -

بدأت بذور الحركة الرومانسية تظهر في األدب الروسي في أواخرالقرن 

ي الت الثامن عشر، وفي البداية كانت أقوى نزعة رومانسية هي النزعة العاطفية

ي ا استمرت فطغت في العقد األخير منه، وركزت على المشاعر والخيال، ولكنه

 ل مناستخدام األشكال الشعرية الكالسيكية. كما عرف عدد من كتاب العقد األو

اهتمام ين بالقرن التاسع عشر باسم أدباء ما قبل الرومانسية، وامتازوا عن العاطفي

 .أكبر بالطبيعة وباألمزجة المختلفة

ل مثوفي العقد الثالث من القرن التاسع عشر ظهر جيل جديد من الشعراء ي

مع قد جالبداية الحقيقية للرومانسية وبداية العصر الذهبي في الشعر الروسي. و

نت م كاهؤالء أيًضا بين المشاعر الرومانسية واألشكال الكالسيكية لكن مواضيعه

يزيين اإلنجل عرينأكثر تنوًعا، وأبدوا اهتماًما أشد بحرية الفرد، وتأثًرا كبيًرا بالشا

 .شكسبير وبايرون

سندر بوشكين أعظم شاعر غنائي روسي وأبرز كاتب في مرحلة كان ألك

تعبير. ي الفالرومانسية المبكرة. وتميزت أشعاره بلغتها الموجزة وبالغتها الفائقة 

 واألسلوب الموجز لبوشكين يجعل شعره يستعصي على الترجمة. ويبحث بوشكين

ة يسيياته الرئفي قصائده السردية عن موقع اإلنسان في المجتمع. وكثير من شخص

حياة م( ليسوا قادرين على إيجاد هدف لل1832-1825مثال لبطل يوجين أونيجين )

 .ضجرين وبعيدين عن مشاعر الحب وهم ينتهون

م مسرحية تاريخية بعنوان بوريس غودنوف في 1825كتب بوشكين عام 

في عرض  شعر مرسل. وكانت تلك محاولة منه إلدخال األسلوب الشكسبيري
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األحداث، حسب التسلسل الزمني، في المسرحية الروسية. والفارس البرونزي 

م( تعتبر إحدى أعظم قصائده السردية، 1833قصيدة قصصية كتبها بوشكين عام )

إلدخال المدنية الغربية إلى روسيا  "بطرس األكبر" ويلقي فيها الضوء على محاولة

لنتائح العظيمة والمأساوية أيًضا التي وتأثير ذلك على الروس العاديين ويوضح ا

 .تنتظرها روسيا من وراء هذه الرغبة الجامحة

 كتب بوشكين أيًضا رواية وعدًدا من القصص وكانت روايته بنت القبطان

ي م( شبيهة بالروايات التاريخية للسير وولتر سكوت الكاتب الرومانس1836)

ها ( التي تدور أحداث1834األسكتلندي. ومن أجمل قصصه قصة ملكة البستوني )

حول مقامر يصاب بالجنون، بعد أن يفشل في الحصول على بعض األموال في 

 .لعب القمار

أديب آخر من البارزين في عشرينيات القرن التاسع عشر الميالدي هو 

هاة م(، والقصة مل1825ألكسندر غريـبو يدوف، وأشهر أعماله ويل من الفطنة )

اية مقفاة. وبطل القصة تشاسكي، كما هي الحال في روهجائية كتبها في قصيدة 

ل كتهر يوجين أونيجن لبوشكين، يجد نفسه عاجًزاعن االنسجام مع مجتمعه. وقد اش

هم بائعمن تشاسكي وأونيجن بأنهما من طراز الرجال عديمي الفائدة الذين تحول ط

هذه  باءاألد الضعيفة دون السعي والكفاح ألجل الوصول إلى أهداف بناءة. واستخدم

ية الشخصية بعد ذلك في وصف النبالء الروس، العاجزين عن إيجاد زعامة تحرر

ة قوية تدعم اإلصالحات السياسية واالجتماعية. وظهرت هذه الشخصية الخالي

قرن الوفاض في األدب الروسي مرات عديدة، خالل القرن التاسع عشر وأوائل ال

 .العشرين

ة أوسع في الشكل واألسلوب وإعجابًا بالمشاعر شهد األدب في هذه الفترة حري

واالنفعاالت اإلنسانية. وهذه الحركة التي بدأت في ثالثينيات القرن التاسع عشر 

الميالدي ركزت أيًضا على تعميق أهمية األحالم والرؤى والخيال. وكان الفساد 

السياسي واألخالقي ضمن المواضيع السائدة في بعض الكتابات الرومانسية 



 

99 
 

المتأخرة في األدب الروسي، غير أن الرقابة اشتدت في عهد القيصر نيقوال األول 

م واشتدت الرقابة بشكل خاص على جميع األعمال 1825الذي بدأ حكمه سنة 

األدبية الناقدة للمجتمع الروسي وال سيما ما يتعلق منها بعبودية األرض. ومن أبرز 

 .يودور تيوتشيف ونيقوالي جوجولكتَّاب هذه المرحلة: ميخائيل ليرمنتوف وف

ره كان ليرمنتوف من الشعراء والروائيين البارزين. ويعبر كثير من أشعا

ي فحلم يالعاطفية عن اإلحباط الشديد والتبرم بالحياة في روسيا وكان ليرمنتوف 

ة ي قصشعره بفردوس بعيد المنال. إن الشموخ والرغبة الجامحة يؤديان بالبطل ف

ن م( إلى إضاعة هذا الوضع المثالي. وكانت قصة بطل م1839 ديمون )نحو عام

 م( التي كتبها ليرمنتوف أول رواية نفسية في األدب الروسي.1840عصرنا )

ت امراوالبطل بتشورين مثال آخر للرجل خالي الوفاض، إذ أنه يضيع حياته في مغ

 ول بينها تحروسيالمعنى لها، ألن الطبيعة القاسية للحياة االجتماعية والسياسية في 

وبين أي نشاط مفيد سوى القيام بواجباته العسكرية. وكتب تيوتشيف، وهو 

ي ية فشاعررومانسي المع آخر، عن مثل هذه المواضيع، مثل موقع الكائنات البشر

عض الكون ومدى فهمهم للطبيعة المحيطة بهم ومقدرتهم على االتصال بعضهم بب

م(؛ 1833م(؛ حلم في البحر )1830التيوم )لغويًا. ومن ضمن قصائده الشعرية سي

 . ( م1836ليست الطبيعة ماتظنها أنت )

وكان جوجول أحد أشهر األدباء الروس. وقد قدم في أعماله األدبية المبكرة 

أوصافًا تنبض بالحيوية عن الحياة في أوكرانيا، مسقط رأسه. وتاراس بولبا وهي 

اق األوكرانيين األوائل. واعتبر نقاد رواية تاريخية يمجد فيها جوجول عظمة القوز

األدب كثيًرا من أعمال جوجول المتأخرة هجاًء سياسيًا غير أن جوجول، كان 

يهدف أصالً إلى السخرية من ضعف اإلنسان الروحي. وتمثل الشخصيات الواردة 

م( العيوب الشائعة فيالطبيعة البشرية وقصة 1836في قصة المفتش العام )

م( رغم عدم اكتمالها فإنها تعتبر من أروع سخريات 1842األرواح الميتة )

جوجول، إذ نجد أن بطل القصة يتنقل داخل روسيا وهو يشتري سندات التملك 
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لعبيد األرض المتوفين، الذين ال تزال أسماؤهم مدونة في السجالت وهو يخطط 

شي الستخدام تلك السندات في عملية احتيالية. وهذه الحكاية وهي هجوم على تف

الفساد األخالقي، وقد أساء القّراء في عهد جوجول فهمها وعدُّوها انتقادا للفساد 

 .السياسي

 الواقعيةهد ع -

ر، برزت الواقعية في األدب الروسي في األربعينيات من القرن التاسع عش

وقت وسعى معظم أتباعها إلى إعطاء صورة صادقة عن الحياة والدعوة في نفس ال

ي فعية اعي. وفي البداية جمع األدباء خصائص رومانسية وواقإلى اإلصالح االجتم

 .كتاباتهم

وإيفان تورجنيف من الروائيين البارزين ومؤلف روايات مسرحية أظهر تفهًما 

م( على 1852عميقًا للمجتمع الروسي وشعبه. وساعدت روايته دفتر الرياضي )

رجنيف بأنهم تأجيج عواطف الجماهير نحو عبيد األرض في روسيا ووصفهم تو

أناس ذوو مودة وكرامة. وصور أصحاب األرض بأنهم أشخاص غير ناضجين 

م( يصور تورجنيف الرجل 1856وأنهم عديمو اإلحساس. وفي رواية رودن )

التقليدي خالي الوفاض بوصفه شخًصا متحرًرا، مصابًا باإلحباط، أما اآلباء 

تورجنيف في محتواها واألبناء فقد جاءت في المرتبة األولى من بين أعمال 

الدرامي وتحليل شخصياتها. وهو يعرض فيها الشباب الروسي المتطرف في 

السنوات األولى لستينيات القرن التاسع عشر الميالدي يصفهم بأنهم ذوو إرادة 

قوية، وهم اليحترمون السلطات وال يراعون التقاليد ويرغبون في إحداث التغيير، 

للقيام بالثورة. ويموت البطل بازاروف في حالة يأس غير أن المجتمع ليس مستعًدا 

وإحباط. وكان أحد موضوعا تتورجنيف المفضلة هو الحب الناشئ كما جاء في 

م(. ففي الحب األول يمر شاب بتجربة 1860( والحب األول )1858آسيا )

صدمته، حين يكتشف أّن البنت التي يحبّها هي خليلة أبيه. وفي أنجح رواياته 

م( يسرد تورجنيف قصة مماثلة، 1850شهر في الريف )وقد أكملها عام  المسماة
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 .شاب ب مدرسحيث تتنافس إحدى البنات وولية أمرها على ح  

علي حاول الروائي إيفان غونجاروف إقناع الروس المتحررين بأن العمل الف

 وايةروليست األفكار العاطفية، هي التي تؤِدّي إلى اإلصالح االجتماعي. وفي 

م( يصور المؤلف، الرجل خالي الوفاض، صاحب أرض كريم 1859أوبلوموف )

ان المحتد ومع أن أوبلوموف شخص ذكي إال أنه قد فشل فيتحقيق أي هدف مما ك

مجٍد  غير يحلم به. وقد بدأ الروس على أثر نشر هذه الرواية باإلشارة إلى أي عمل

 .ألصحاب السلطة، باألوبلوموفية

 سكي، وهوأكثر كتاب المسرحية الروس شهرة وأغزرهمكتب ألكسندر أستروف

جة ة الداريوميإنتاًجا، روايات ينتقد فيها الطبقة الوسطى. واستخدم اللغة الروسية ال

اج م نتهمما جعل رواياته تلقى إقباالً شديًدا. واألوغاد في روايات أستروفسكي 

 يمةلفقر ليس جرالعالم التجاري، وهم جشعون ومخادعون ومتحكمون. وفي رواية ا

ء م( يقرر أحد رجال األعمال األنانيين تزويج ابنته من أحد األثريا1854)

م( يصورفيها الكاتب 1860الغشاشين. وأعظم أعمال أستروفسكي العاصفة )

ن مخلص القصة المأساوية لزوجة أحد التجار، التي ت قِّْدم على االنتحار لكي تت

 .استبداد حماتها

ن التاسع عشر كاتب آخر هوسيرجي إكساكوف. وقد برز في خمسينيات القر

على واستند في وصفه المفعم بالحيوية للطبيعة والناس على الخبرة الطفولية. 

ه ولم اباتنقيض األدباء الواقعيين الروس، لم يهاجم إكساكوف المجتمع الروسي فيكت

فيد م(، وطفولة الح1856يدافع عنه أيًضا. ومن بين رواياته تاريخ العائلة )

 .م(1858باغاروف )

جاءت ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشرالميالدي، لتنتهي خاللها 

الرومانسية في األدب الروسي وبرز الكتَّاب الواقعيون الروسوهم يكتبون عن 

األوضاع االجتماعية وحلت كتابة النثر المبسط محل األسلوب األنيق للرومانسية 
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وايات وأصبحت الرواية الشكل الرئيسي  للكتابة األدبية. وقد تضمن العديد منالِرّ

 .شخصيات مفعمة بالحيوية ولكن في بنية قليلة الحبكة

ألَّف الكونت ليو تولستوي، وهو أكبر كاتب روسي في األدب القصصي أعظم 

رواياته في ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشر. ونبذ تولستوي القيم الرومانسية 

ري وأظهر بدالً من ذلك اهتماًما عميقًا بالمراحل الطبيعية للنمو للبطولة والحب العذ

م( 1869البشري، كالوالدة والزواج والوفاة. وروايته الرائعة الحرب والسالم )

م. ولكن 1812جلبت االنتباه إلى طبيعة االجتياح الفرنسي لروسيا ونيرانه عام 

في حياة هادئة  الرواية ترفض كذلك فكرة الحرب وتكشف عن رغبة تولستوي

م( هاجم تولستوي الحب 1877-1875تنسجم مع الطبيعة. وفي أنّا كارنينا )

الرومانسي باعتباره ضربًا من االنغماس الذاتي وشجع بدالً من ذلك اإلحساس 

فإنها صورة  موت "ايفان اليتش" بالواجب األخالقي وحب األسرة. أما روايته

م باعتبار ذلك نهاية طبيعية للحياة. مرعبة لموت رجل، وقبوله لمصيره المحتو

ومن الكتاب الروائيين الروس الكبار دوستويفسكي الذي اشتهرت رواياته 

باألوصاف الدراماتيكية للصراعات الداخلية، والتي تعاني شخصياتها من تنازع 

روحي عنيفبين إيمانهم باهلل ومشاعرهم القوية المفعمة بالكبرياء واألنانية. ويصف 

م(، وهي روايته األكثر إثارة، حالة 1866ويفسكي في الجريمة والعقاب )لنا دوست

أحد القتلة وهو يقاسي عذاب الضمير، ثم يسترد البطل حالته الطبيعية، عندما 

-1871يعترف بجريمته ويرضى بالعقاب الذي يستحقه. ورواية الممسوس )

السياسيين م( والتي ت عرف أيًضا باألبالسة، يصف لنا فيها الك تّاب 1872

م( وهي آخر روايات 1880-1879) االخوة كارامازوف المتطرفين. وفي رواية

دوستويفسكي وأعظمها، يتحدث عن رجل شرير يقتله أحد أبنائه األربعة. والصورة 

الرمزية التي يعرضها المؤلف عن نجاة األوالد اآلخرين من الخطيئة، هي إيمانه 

 .الخطيئةبالقدرة اإللهية على إنقاذ الناس من 

 :جديدةالواقعية ال -
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عندما جلس إسكندر الثالث على عرش القياصرة، عارض كثيًرا من 

تسم اإلصالحات التي قام بها والده إسكندر الثاني، وظهرت موضوعات كثيرة، ت

نيات مانيثباليأس والمرارة في الكتابات الروسية، نتيجة لقسوة الحكم القيصري في 

ل عشر. وأصبحت القصص والمسرحيات ت مثِّل األشكاوتسعينيات القرن التاسع 

 .األدبية للواقعية المتأخرة

ظم وكان أنطون تشيخوف من كتاب القصة القصيرة والمسرحية البارزين. ومع

ورد م( ي1898أعماله تتعلق بالسأم واإلحباط من الحياة. وفي رواية لونيتش )

 بنفسه كلما تقدم فيتشيخوف قصة طبيب مثالي حساس، يصبح كسوالً ومعجبًا 

ياع، م( مسرحية عن أحد المثقفين الذين يصيبهم الض1899العمر. والعم فانيا )

خوات األ فيعيش حياة واقعية، بينما كان يعتقد بأنه يكرس نفسه للمثاليات. وتحكي

م ( قصة أسرة يتصف أعضاؤها بضعف شديد في اإلرادة، بحيث 1901الثالث )

 ستانضاعهم المعيشية السيئة. ويبحث تشيخوف في بال يبذلون أي جهد لتحسين أو

 .(م انحالل دور األشراف أصحاب األرض1904الكرز )

وهناك روايات ومسرحيات وقصص مكسيم جوركي، آخر األدباء الروس 

هو وعية الكبار من الواقعيين والذي تعكس أعماله األدبية المبكرة فلسفته الشيو

 الذي تعاني منه الطبقات الدنيا. وأشهر مسرحيات جوركي يصف الفقرالمدقع

و عيشها ساكنم) التي يفرغ فيها المؤلف الحياة البائسة التي ي1902األعماق الدنيا )

أحد المالجئ في قالب مسرحي. وكثير من األفكار الرئيسية ألعمال جوركي 

اية رو ذلك في المتأخرة كانت تتضمن انحالل الطبقة المتوسطة العليا، كما نشاهد

نشر وم(. كذلك كتبجوركي سيرته الذاتية المفصلة 1925أعمال األرتاماتوفيين )

 .مذكراته حول من التقى بهم وصادقهم من كبار الكتاب الروس

 :التجديد األدبيعصر  -

يطلق اسم العصر الفضي في األدب الروسي على العقد األخير من القرن 
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رن العشرين، وهي فترة شهدت قدًرا هائال من التاسع عشر وأول ثالثة عقود من الق

التجديد والنشاط في األدب. ففي هذه الفترة ظهرت المدرسة الرمزية، التي عادت 

إلى األحالم والتخيالت الرومانسية، وكان أبرز كتابها ألكسندربلوك وأندريه بلي. 

 .كما اشتهر في نفس الفترة الكاتبان ليونيد أندرييف، وإيفانبونين

 دت من الرمزية حركة ما بعد الرمزية، التي كانت بمثابة ثورة ضدوتول

الغموض والطابع الفلسفي في أعمال الرمزيين، ومن أهم أتباعها مجموعة 

الذرويون، التي اتجهت إلى كتابة شعر واضح الصور بلغة أكثر دقة. ومن 

المستقبليون الذين ابتعدوا عن الموضوعات  المجموعات األخرى الشعراء

 .لمفردات الشعرية التقليديةوا

ومن أعظم شعراء القرن العشرين بوريس باسترناك، الذي كتب دواوين 

ة م(، وحاز شهرة عالمي1914شعرية في غاية األصالة، مثل توأم في السحاب )

 .م(1957من روايته الملحمية دكتور زيفاجو )

 :األدب السوفييتي -

قد فجديد في األدب الروسي، م بداية عصر 1917تمثل الثورة الشيوعية عام 

ِدَم كثيرو رهم، ن غيأحكمت الرقابة على األدب، وهاجر كتاب كثيرون، وس ِجَن وأعّْ

 .وسيطرت الدولة والحزب على المطابع والصحافة

وفي العشرينيات من القرن العشرين خففت الدولة من قبضتها الصارمة، 

اق السفر، من أهم وظهرت مجموعة جديدة من الشعراء والروائيين ت دعى رف

 .تويأعضائها كاتب القصة إيزاك بابل والروائيان ليونيد ليونوف وألكسي تولس

ولكن الدولة فرضت على الكتاب أن يخدموا أغراضها، فظهرت روايات 

 .م1928المصانع مثالً، مع بدء الخطة الخمسية األولي عام 

ة، وأنشأت اتحاد وفي الثالثينيات حظرت الحكومة نشاط جميع الجمعيات األدبي
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الكتاب السوفييت الذي ابتدع نظرية الواقعية االشتراكية، وطرد من االتحاد كل من 

لم يلتزم بهذه النظرية. وازدهرت الرواية التاريخية في تلك الفترة، ومن أفضلها 

( لميخائيل شولوخوف. 1940 -1928الرواية الملحمية وبهدوء يتدفق الدون )

نح الك تَّاب قدًرا أكبر من الحرية وظهرت روايات وأثناء الحرب العالمية  الثانية، م 

 .وطنية، منها أيام وليال لقسطنطين سيمونوف

بعد  خففت القيود مرة أخرى بعد وفاة ستالين، ولكن الرقابة الصارمة عادت

في م(. و1962نشر رواية ألكسندر سولزينتسين يوم في حياة إيفان دنوسوفتش )

ني يفجي عة من الكتاب الشبان المتحررين ومنهم الشاعرالستينيات، برزت مجمو

 .يفتشينكو

 ى شكلوبسبب الرقابة والقيود كانت بعض األعمال األدبية ت تَداول سًرا عل

مخطوطات، ونشر بعضها خارج االتحاد السوفييتي السابق مثل رواية دكتور 

 .زيفاجو

نيافسكي، ومن األعمال التي ن شرت في الخارج قصص وروايات أندريه س

 ألدبلالذي استخدم اسم أبرام ترتز، وأعمال سولزينتسين الذي منح جائزة نوبل 

 .م1974م ونفي من االتحاد السوفييتي السابق عام 1970عام 

 لمجتمعقاد اورغم القيود السياسية في السبعينينات استمر عدد من األدباء في انت

 وائلأصف الثمانينيات وحتى السوفييتي، وفضح مافيه من أنانية ونفاق. وفي منت

ة التسعينيات من القرن العشرين تضاءلت الرقابة إلى حٍد كبير في ظل سياس

رة ماالنفتاح )الجالسنوست(، التي تبناها ميخائيل جورباتشوف، ون شرت ألول 

د تحابعض األعمال األدبية المهمة، التي كانت محظورة في السابق. وبتفّكك اال

 .إلى دول مستقلة، انتهى عهد األدب السوفييتيم 1991السوفييتي عام 

 مراجع:المصادر و ال 
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 .2طحمد عثمان : األدب اإلغريقي تراثا إنسانيا وعالميا ،دار المعارف ،ـ أ

صر م -بابل " إحسان سركيس : اآلداب القديمة وعالقتها بتطور المجتمعات  - 

 .1،1988،دار الطليعة للطباعة والنشر ،بيروت ،ط "اإلغريق –الفرعونية 

 .2008، 17لبيب عبد الساتر : الحضارات ،دار المشرق ،بيروت ،لبنان ،ط - 

 . 1956صقر خفاجة : تاريخ األدب اليوناني ،سلسلة األلف كتاب ،  محمدـ  
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ر والشع محمد عبد السالم كفافي : في األدب المقارن ،دراسات في نظرية االدب - 

 .1971، 1القصصي ،دار النهضة العربية ،بيروت ،لبنان ،ط

 .1999 1ط.عبد الفتاح :اعالم في األدب العالمي ،مركز الحضارة العربيةعلي  - 

 .1987بديع حقي : قمم في األدب العالمي ،طالس للدراسات والترجة والنشر ، - 

هير سجوستاف ال نسون : تاريخ األدب الفرنسي ،ترجمة محمود قاسم ،مراجعة  - 

 .1962القلماوي ،
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 .1طالمي ،مركز الحضارة العربية،علي عبد الفتاح :اعالم في األدب الع10 - 

1999. 



 

108 
 

 بديع حقي : قمم في األدب العالمي ،طالس للدراسات والترجة والنشر11 - 

،1987. 

ة جوستاف ال نسون : تاريخ األدب الفرنسي ،ترجمة محمود قاسم ،مراجع12 - 

 .1962سهير القلماوي ،

ارة د. حسام الخطيب وز .نشأته وتطوره ومذاهبه .األدب األوروبيـ  13       

    ت..ددمشق .الثقافة

 ،1 ط التطبيق، و ال نظرية بين المقارن األدب الرحمن، عبد إبراهيم ـ  14    

 ..،ت د.لونجمان.مصر للنشر .القاهرة.د.تالعالمية المصرية الشركة

 لدنيا الوفاء دار ،1 ط الشعري، المسرح نظرية في مقدمة سالم، الحسن أبوـ  15

 2006 مصر، النشر،اإلسكندرية و الطباعة

 كزمر ،1 ط التطبيق، مع الفكري المسرح نظرية في مقدمة صقر، أحمدـ  16    

 2002 مصر، للكتاب، اإلسكندرية

 بيةالعر المؤسسة ،2 ط العربي، األدب في يونانية مالمح عباس، ـ إحسان 17  

 1993 لبنان، بيروت النشر، و للدراسات

 في حديثةال األدبية االتجاهات العالمي األدب روائع من العربي، إسماعيلـ  18   

 1 ج رد،ت،الجزائالتوزيع . و للنشر الوطنية الشركة ط، آسيا،د، و وأوروبا إفريقيا

 يثةالحد المؤسسة د،ط، مذاهبه، أنواعه تعريفه األدب بطرس، أنطونيوسـ  19  

 2005 لبنان، طرابلس .للكتاب،

 ثقافة،ال دار ،2 ط العربي، و الغربي الشعر في الرومنسية الحاوي، إيلياـ  18 

 1983..لبنان. بيروت

 ط العربي، و الغربي الشعر في للفن الفن مذهب أو البرناسية الحاوي، إيليا    19-

 1983 .لبنان، بيروت الثقافة، دار ،2



 

109 
 

 حلب مطبعة، ال ،2 ط الذهبي، عصره في الفرنسي األدب الحلوي، حسيبـ  20

 1956 ..سوريا.،

 مكتبة د،ط، الواقعي، المنهج ضوء في نقدية دراسات مروه، حسين   21 -

 1988 لبنان، .بيروت، المعارف،

 ابالكت اتحاد .د،ط. الغرب لدى األدبية المذاهب األصفر، الرزاق عبد   22-

 1999 سوريا، .دمشق العرب،

 العربي، باألد في اليونانية الملحمة الترجمة شعرية الشرقاوي، الكبير عبدـ  23  

 2007 المغرب، البيضاء الدار للنشر، توبقال .دار ،1 ط

 كرالف دار ،.ط.دأصولها . -تاريخها- نشأتها المسرحية الدسوقي، عمرـ  24  

 2003 مصر، .القاهرة العربي،

 لقاهرةا المعارف، دار د،ط، االيطالي، األدب في دراسات الناعوري، عيسى    26-

 1981 مصر، .

 و راساتللد الجامعية المؤسسة ،1 ط األدب، مذاهب و الدراما ترحيني، فايزـ   27

 1988 لبنان. بيروت لتوزيع،اوالنشر

 فاءالو دار ،1 ط األوروبي، المسرح ومصطلحات أعالم عيد، الدين كمال ـ  28 

 2006 مصر،. اإلسكندرية النشر، و عةالطبا لدنيا

 نان،.لب بيروت العودة، دار د،ط، المسرحي، النقد في هالل، غنيمي محمد  29- 

 د،ت

 د،ت الثقافة، دار.د،ط الرومانتيكية، هالل، غنيمي محمد  30- 

 دار ،2 ط المعاصر، الشعر في الرمزية و الرمز أحمد، فتوح محمد  31 - 

 1978 مصر، .القاهرة المعارف،

المؤلف: أشرف صالح -تاريخ وحضارة أوربا العصور الوسطىـ  32  

 2008بيروت  -الناشر: شركة الكتاب العربي

 :المترجمة المراجع -ب



 

110 
 

 دار ، د،ط ذاكر، النبي عبد :تر العالمي، األدب مراجعة مارينو، أدريان  34- 

 د،ت ، الجزائر. وهران التوزيع، للنشرو الغرب

 بيروت الثقافة، دار ط،.د بدوي، الرحمن عبد :تر الشعر، فن طاليس، أرسطو  35 -

 د.تلبنان،

 عويدات، منشورات زغيب هنري :تر األلماني، األدب انجيلوز، . ج   37 -

 1980.بيروت

 المجلس ،المعرفة عالم سلسلة عصفور، جابر :تر نقدية، مفاهيم ويليك، رينيه  40 -

 ، 1987 فيفري، الكويت، اآلداب، و الفنون و للثقافة .الوطن

 ،3 ط صبحي، الدين محي :تر األدب، نظرية وارين، أوستن ويليك، رينيه   41-

 _1987 لبنان،.بيروت النشر، و للدراسات .العربية المؤسسة

؛ ترجمة: إمام عبد الفتاح؛ سلسلة عالم جون ماكوري-الوجودية ـ  42 

 .د.تالمعرفة

 لمصريةـ الرمزية . تشارلز تشادويك. ترجمة نسيم ابراهيم يوسف .الهيئة ا 43  

 للكتاب.د.ت

 إميل فاجيه : مدخل إلى األدب ،ترجمة مصطفى ماهر ،الهيئة المصرية - 44

 2009العامة للكتاب ،


	-التعريف والاصطلاح:
	-الجذور:
	-الــــظهور:
	ـ بواكير الكلاسيكية الفرنسية:
	ـ رونسار وجماعة الثريّا La Pléade:
	ـ  تجديد ماليرب F.Malherbe (1555-1628).

	العصر الذهبيّ للكلاسيكية
	ـ التعويل على الحقيقة أو ما يشببها:
	ـ مقارنة بين الطرفين:
	الخــاتمة:

	ــ السُّرياليّة Le Surréalisme
	ـ  النشأة والخصائص:
	خاتمــــة:
	ـ نشأة الأدب الايطالي:  نشأ  الأدب الايطالي عام 1225م عندما كتب القديس فرانسيس الأسيسي أنشودة الشمس (en). وكانت هذه القصيدة أول كتابة أدبية في اللغة الدارجة بدلاً من اللاتينية، وكانت تعبّر عن المشاعر الدينية للجماهير، لهذا تُعدُ أول صوت إيطالي في ال...
	ـ عصر العقلانية:
	ـ عصر الرومانسية
	ـ القرن العشـرون


