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 األدُب األوربي في القرِن السابع عشر )الكالسيكّية الجديدة(

ث هذه املحاضرة عن:  تتحدَّ

 األدُب األوربي في القرِن السابع عشر
 )الكالسيكّية الجديدة(

 

 األدُب في عصِر التنوير
 

 ظذ افـِّظاِم اإلؿطاظل، وتقضقِد افـظاِم  .1
ِ
اِع مـ أجِؾ افؼضاء مـ أهؿِّ شامِت افعرِص اصتداُد افرصِّ

اُع باكتصاِر افثقرِة افزجقازّيِة يف إكؽؾسا ظام  َج هذا افرصِّ م )افؼرن 1648افزجقازي اجلديد. وؿد تتقَّ

 م )افؼرن افثامـ ظؼ(.1789افسابع ظؼ(، وافثقرِة يف ؾركسا ظام 

 ظذ افتجزئة وظذ ظصبقِة 
ِ
وؿد ظؽَس إدُب اجلاكَب اإلجيايبَّ هلذا آكتصاِر افذي متّثَؾ يف افؼضاء

 اجلاكَب ؽر اإلؿطاع، ويف إؿامِة افدوفِة افؼقمّقة ادقّحدة. وفؽـُّف يف افقؿِت ذاتِِف صّقَر ـثٌر م
ِ
ـَ إدباء

 اإلكساين افذي متّقزْت بِف برجقازّية افؼرن افسابع ظؼ.

ِم افعؾقِم وٓشّقام افرياضات وافػقزياء  .2 اُه افعؼالين ظـَد افّطبؼِة ادثّؼػة، وذفَؽ كتقجًة فتؼدُّ شاَد آِّتِّ

آظتامِد ظذ افعؼؾ وآبتعاد وافػؾؽ. ـاَم اكتؼْت يف هذا افعرِص افػؾسػاُت افعؼالكّقة افتل دَظْت إػ 

اه افعؼالين وطفقر افػؾسػات افعؼالكّقة أثٌر ـبر ظذ إدِب  ظـ اإليامن بافغقبقات. وـاَن فسقادِة آِّتِّ

 افؽالد افذي بـَك مػاهقَؿف اجلامفّقة اكطالؿًا مـ افعؼؾ.

ؾ افشعقِر افؼقمل فدى إمؿ إوربّقة يف هذه ادرحؾة، إذ ؿاَمْت  .3  ُفغتِفا تلصُّ
ِ
ـؾُّ أّمٍة بنحقاء

 افؼقمّقة وتاِرخيفا وتراثِفا احلضاري.
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كشلْت يف هذا افعرِص ضبؼٌة اجتامظّقة ضّؿْت رجال افبالط وافـبالء وافػئات افعؾقا مـ افشعب  .4

 ُأضؾَِؼ ظؾقفا اشؿ )ادجتؿع افراؿل( أو )ادجتؿع افرؾقع(.

 َؾفا واظتؿَد فغتفا ومػاهقؿفا اجلامفقة.ارتبَط إدُب افؽالد بطبؼة )ادجتؿع افرؾقع(، ؾؿثّ  .5

كشلْت بعَد حرـِة افـفضة يف أداِب إوربّقة اددرشُة افؽالشّقة يف افؼرن افسابع ظؼ،  -

 واشتؿّرْت إػ افؼرِن افثامـ ظؼ.

مذهٌب أديبٌّ وؾؽريٌّ يؼقُم ظذ متجقِد أداِب افققكاكّقة وافروماكّقة افؼديؿة وحماـاِِتا  وافؽالشّقة -

 بلشؾقٍب ؾـل رؾقع.

 افؽالشّقة اجلديدة، إذ ؿاَمِت افـفضُة إوربّقة  -
ِ
ُيَعدُّ ظرُص افـفضة ادرحؾَة إوػ مـ مراحِؾ كشقء

 افساث
ِ
 .غؿافققكاين وافروماين افؼدي غظذ أشاِس إحقاء

َـّ  - طفَرِت افؽالشّقة يف ؾركسا أوًٓ، ثّؿ اكتؼؾت إػ بريطاكقا وأداكقا وإيطافقا وبؼقة بؾداِن أوربا. وفؽ

ؼًا يف إدِب افػركيس. وـاكِت افؽالشّقة تتؽّقُػ يف ـؾِّ بؾٍد  ادبادئ افؽالشّقة ـاكْت أـثر وضقحًا وتلفُّ

 مع خصائِصف آجتامظّقة وافؼقمّقة.

فػـقِن إدبّقة يف هذا افعرِص ؾفَل ادرسحقُة بؼسؿقفا ادؾفاة وادلشاة، وادؾحؿة، وافشعر أّما أهؿُّ ا -

ـَ اإلصارِة إػ أّكُف طفَرْت يف هذا افعرِص أيضًا افرواية احلديثة  افغـائل، وادذـرات افشخصّقة. وٓبّد م

 غ وشـرن وشقيػت.وخاّصة يف إكؽؾسا، ومـ أصفِر رواِدها صؿقئقؾ رتشاردشقن وهـري ؾقؾديـ

برزْت أشامٌء ٓمعة يف أوربا يف افؼرِن افسابِع ظؼ وافثامـ ظؼ ؿّدَمْت إكتاجًا أدبقًا ـالشّقًا متؿقِّزًا ظذ 

مستقى افؼارِة إوربّقة وافعامل، مـ هذه إشامء ظذ شبقِؾ ادثال: )ـقرين، راشغ، مقفقر يف ؾركسا(، 

قن، بقب يف بريطاكقا(، )فسـغ، هردر، ؽقتف، صقؾؾر يف )جقن درايدن، أديسقن، شقيػت ، مؾت

 أداكقا(.
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م( مـ أصفِر مـظري افؽالشّقة، وؿد صاَغ كظرّيَتُف يف ـتابِِف 1711 – 1636ُيعدُّ كقؼقٓ بقافق )  -

ـّ افشعري( شـة  رت(، . واظتؿَد يف هذا افؽتاِب ظذ ؾؾسػِة افّشؽِّ افعؼالين فــ )ديؽا1674)افػ

 وظذ أظامِل )ـقرين وراشغ ومقفقر(.

 من أهمِّ مبادئ بوالو اجلاملّوة:

  يف ـؾِّ يشء، أْي يف ادقضقظاِت وإشافقِب، وؿِد افتػَت ـقرين وراشغ يف أظامهِلام 
ِ
تؼؾقُد افؼدماء

 إدبّقة إػ ادقاضقِع افؼديؿِة، وفؽـَُّفام أظطَقا تؾَؽ ادقاضقَع معـًك معارصًا.

  ُؿ وحّقة ادجفقفة افتل تـظِّ ـِ إشِس ادقضقظّقة فؾجامل، إٓ أّكُف يراها يف افبدايِة افرُّ يبحُث بقافق ظ

ادادَة وكؼُػ بؿقاجفتِفا. وفذفَؽ ؾنّن افعؿَؾ افػـّل ظـدُه هق أرؿك مـ افطبقعِة افتل ٓ تصؾُح كؿقذجًا 

ـَ فؾػـان. وبافّرؽؿ مـ أّن بقافق يـطؾُؼ مـ مبدأ تؼؾقِد ا فطبقعة، إٓ أّكف يشسُط تـؼقتفا وختؾقصفا م

 افبدائّقة افػّظة وتـظقِؿفا بقشاضة افـشاط افعؼع.

  ُر افؽالشّقة إػ آظتامِد ظذ افعؼِؾ، ّٕن افعؼَؾ يقصُؾ إػ احلؼقؼة، ـام أّكف يمدي يف رأيف يدظق ُمـظِّ

ـَ افعؼِؾ. إػ اجلامِل ادـشقد، ومـ هـا يطافُب إظامل افشعرّية بلْن ت  لخَذ بِريؼفا ومجاهلا م

ـِ افػؽرُة أمجَؾ ما ظـدـؿ، وفُتعِط افػؽرُة إصعاَر بريؼفا ومجاهَلا((.  ))ؾؾتؽ

هلذا يشسُط بقافق يف افشاظِر افدّؿَة وصػاَء افذهـ وبرودَة إظصاِب وافصز وافتػؽر افسؾقؿ. 

ـُ بحزم أّن معقاَر اجلامِل هق افقضقُح وأّن إصقاءَ   ؽر ادػفقمِة فقست مجقؾة. ويعؾ

، وـؾُّ ما هق  ـُ أن تؽقَن شبقاًل فتحؼقِؼ اجلامل، ّّٕنا صعقٌر ؾرديٌّ وـذفَؽ يرى أّن افعقاضَػ ٓ يؿؽ

ِـّ إظادُة خؾِؼ ـؾِّ ما هق ظام وصامؾ.  ؾرديٌّ ؿبقح، وواجُب افػ

  يـجُؿ ظـ ؿاكقن وحدة  ثّؿ يطرُح مسلفَة مؼابؾِة افشخصّقة ذاِتا يف افعؿؾ افػـِّل، وهذا ادطؾُب

ـَ يقٍم واحد، وبافتايل ؾنّن افشخصّقَة ادرشقمة جيُب أْن  د أن ِّتري إحداُث ضؿ افزمـ. ؾافؼاكقن حيدِّ
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ّٓ تتغر. وهلذا يطافُب بقافق افؽّتاَب برشِؿ صخصّقاِتؿ بصقرٍة ثابتة  تظّؾ مطابؼًة فـػسفا : أي جيُب أ

 تطقير. أو دوَن أن تغقر 

ـّ افشعري(: يؼقُل يف ـتا وحاؾظقا بامرٍة ظذ مالمح صخصّقة أبطافؽؿ وْشَط أيِّ حقادث "بِف )افػ

 ."وطروف

  ، ويصقُغ مـظِّر افؽالشّقة بآظتامِد ظذ ؿقاكِغ افعؼِؾ ادعروؾِة ظدَة ؿقاظَد جامدٍة فإلبداِع إديبِّ

فا ؿاكقُن افقحدات افثالث )ادؽان وافزمان واحلدث(، يؼقل:  أمهُّ

عراء هذا ادػفقم:ٓ تـَس " ا افشُّ  قا أُّيُّ

 احلادثة افقاؿعة يف يقٍم واحدٍ 

 ويف مؽاٍن واحٍد هل افتل جيُب أن تقضَع ظذ ادرسِح 

 "ويف هذِه احلافِة ؾؼط تعجبـا تؾَؽ احلادثة

 أن افـؿقذَج افػـلَّ افؽامَؾ هق افـؿقذج افساجقدي أو افؽقمقدي، وأّن أيَّ كؿقذج آخر  يرى بقافق

ـِ افؽامِل، وهق يشسُط فؽامِل افـؿقذِج افػـلِّ يف هذا اجلـِس إديبِّ أو ذاك أن يتـاشَب  هق اكحراٌف ظ

إكقاِع إدبّقة ظـده:  مع افعؼِؾ. ومـ هـا ضافَب بآفتزاِم بؼاكقِن ؾصِؾ إكقاِع إدبّقة. ؾلكبُؾ 

ُـّ افتؿثقعُّ يـؼسُؿ  )ادؾحؿة، ثّؿ ادلشاة، ؾادؾفاة، ؾافؼصقدُة افغـائّقة، ؾإُهجقة، ؾادؼّطعات...(، وافػ

إػ ملشاة ومؾفاة، وفؽؾٍّ مـفام ؿقاظُده وخصائصف ادحّددة افتل ٓ جيقُز أن تتداخَؾ وختتؾَط يف 

 ادرسحقة افقاحدة.

ؽّتاُب افؽالشققن هبذا افػصِؾ ؾاختاروا أبطاَل افساجقديا مـ ادؾقِك وإمراء وافؼادة وؿد تؼّقَد اف

 وافعظامء وـبار رجال افديـ، وأبطاُل افؽقمقديا مـ ظاّمِة افشعِب حرصًا.
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 األدُب في عصِر التنوير
 : افتـقيُر مصطؾٌح فُف معـقان: ظام وخاص.معـك افتـقير

 بؽامؾِِف وتثؼقُػف وكؼ افقظل وادعرؾة بؿختؾِػ ؾروِظفا بغ صػقؾِف.: هق تعؾقُؿ افشعِب العام

: ؾُقؼَصُد بف ؾسة حمددة تارخيّقًا مـ افؼرِن افثامـ ظؼ، شادْت خالهَلا حرـٌة ؾؽرّيٌة أّما املعنى اخلاص

 ظ
ِ
اِع بغ افزجقازّية وافـظاِم اإلؿطاظل. وؿد هدَؾْت هذِه احلرـُة إػ افؼضاء ذ افـظاِم إباَن افرصِّ

 اإلؿطاظل وُأشِسف ومـّظامتِف وإيديقفقجّقتِف وثؼاؾتف.

ها امت، أمهُّ  :متّوز األدُب يف هذِه املرحلة بمجموعٍة ِمن السِّ

ػات إدبّقة يف هذا افعرِص افطابُع اف .1 ػؾسػلُّ افسقاد، وخاّصة يف ؾركسا. ؾلّفَػ ؽؾَب ظذ ادمفَّ

ؾقفتر )افؼامقَس افػؾسػل( و)ـاكديد( و)صادق(، وأّفَػ مقكتسؽقق )رشائؾ ؾارشقة(، وـتَب رشق 

)إمقؾ(، وديدرو )رامق(. ـام طفرت يف هذِه افػسة افروايُة آجتامظّقة، وظَرَف إدُب افـؼَد 

 آجتامظل.

شّقة، وبدأ يظفُر أؾراٌد مـ افشعِب افبسقِط أبطآً إجيابقغ يف إظامِل رؾَض افؽّتاُب ؿقاكَغ افؽال .2

 إدبّقة، بعَد أن ـاَن هذا افدوُر ِحؽرًا ظذ افّطبؼاِت افعؾقا يف ادجتؿع.

اـتسَب إدُب يف ـؾِّ بؾٍد مـ بؾداِن أوربا شامٍت خاّصة مستؿّدة مـ خصائص افبؾِد افؼقمّقة.  .3

ِؾ افؼقمقات.وأداُب إوربّقة   كؿْت وتطّقَرْت ظؿقمًا يف طؾِّ تشؽُّ

 اّتَسَؿت إظامُل إدبّقة يف هذا افعرِص بافروِح افثقرّيِة وافتػاؤل واإليامن بادستؼبؾ ادؼق. .4

ريـ يف هذا افعرِص مل يلتقا بؿذهٍب أديب جديد، وإّكام ظارضقا افؽالشّقة وخرجقا  واخلالصُة أّن ادـقِّ

 امدة، وافتػتقا إػ تصقيِر افعقاضِػ وإشؾقب افقاؿعل.ظذ ؿقاظِدها اجل

 

 
 

 انتهت احملاضرة
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 ((: الرومانسي َّة األدب األوربي في القرن الثامن عشر )) -أواًل 

 (: انرومانسيح مصطهح )

 نكميزي((:ِب ))الرومانتيكّية يف األدِب اإلجاء يف كتا

 ))الروماكتقؽقة اصطالٌح شامل لعدٍد كبرٍي من آجتاهات كحَو التغقري..

، غري البالِد الؽالسقؽّقة، والعصور الوسطى، واخلصوصّقاتموضوطاهتا تشؿُل املـاضر والثؼافة يف 

فا يُد إكسان، والػؾسػة املثالقة والعـارص اخلارقة، والؾقل، واملوت، واخلرائب، مل متّس  والطبقعة التي

 واألحالم، والالوطي.

َر يف ذاتِه، يؼع يف احلزن واملؾل، وإّما أْن يؽو دًا.تّتصف بالػردّية، وبطؾفا إّما أْن يػؽِّ  َن متؿرِّ

ُل  تفا  الروماكتقؽقون العاصػة طىل العؼل.الشاطر الروماكيس كبي، أي هؽذا ُيـظُر إلقه، إذ ُيػضِّ وكظريَّ

تعبريّية ُتطالب بالتحرر من الؼواطد الؼديؿة واألسالقب التؼؾقدّية، وهي غـائقة أي موضوطاهتا 

 احلب، الػرسان، الـبل، املوت.....((

 هلا اجتاهان: اجتاهاتها:

 ِشفم ظذ رأ: آجتاه افرجعي ادحاؾظ، وؿد وضَع ُأُشَسُه جمؿوظة من افشعراء وإدباء، إول

واإلؽراق يف افتشاؤم، وافعودة إػ ث(( ويّتصف أدهبم بافغؿوض، ورز))صاتوبريان، َو ورد

 ادايض، بعقدًا ظن افواؿع.
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 وإدباء إوربقغ مثل ))صؾع وبايرون يف إكؽؾسا(( و : ؾؼد مّثَؾُه جمؿوظٌة من افشعراء أّما افثاين

 ))ؾقؽتور هقجو يف ؾركسا(( و ))هايقـي يف أداكقا((.

مي.  وهم يؽاؾحون من أجِل ظاملٍ تؼدُّ

 الرومانشّية يف فرنشا:

مي((، وإّول ُوفِدَ  م. وؿد 9789أثـاء افثورِة افػركسقَّة   طفرت يف ؾركسا بِاجتاهقفا ))ادحاؾظ، وافتؼدُّ

 بريان و ٓمارتغ((.تشامثََّل هذا آجتاه ))

بقـام مّثَل آجتاه افتؼّدمي ))ؾقؽتور هقجو((، وافشعراء ))شاكت بققف، أفػرد ديه موشقه، وجورج 

 صاكد وؽرهم((، إذ رؾَض همٓء أؾؽاَر ادايض، وراحوا يرشؿون فؾؿستؼبِل صورًا مثافّقة.

 :االرومانشّية يف إنكمرت

أيضًا اجّتفت اجتاهغ: ))آجتاه ادحاؾظ افرجعي(( وأصفر ممثِّؾقه ثالثة صعراء ُأضؾِق ظؾقفم اشم 

ث، ور))وردز ))صعراء افبحرة((، كظؿوا أمجَل أصعاِرهم يف بؾد افبحرات ))ـؿزٓكد(( وهم:

 ـوفردج، شاوذي((.

مي افتحرري، ويؿّثؾه  ))بايرون، صقؾع، ـقتس((، وأؾؽارهم تـحو إػ ادايض، وحاول آجتاه افتؼدُّ

 بايرون وصقؾع بـاء جمتؿٍع ضوباوي، ذط أن يؽون ؾقه اإلكسان حمسمًا.

ة.   وردزروث: اهتّم بافطبقعة، ورشم هلا فوحاٍت مجقؾًة وُمعزِّ

 ـقتس: ؿصائده اّّتذت صؽاًل ؿصصّقًا، وؿد مات يف افثامـة وافعؼين بداء افسل. 
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 الرومانشيَّة يف روسيا:

: ))آجتاه ادحاؾظ(( ـاكت بدايتفا مع كقؼوٓ ـارامزين، وُيعدُّ جوـو مـؽي من وهلا اجتاهان أيضاً 

زت موضوظاته حول افطبقعة وافرثاء واحلزن. َـّ  أبرِز ممثِّؾقفا، وتر

مي(( مّثؾه افشعراء: ريؾققف، بقستوجقف، أودويػسؽي.. وبوصؽغ افذي بدأ  ))آجتاه افتؼدُّ

 م اكتؼل إػ افواؿعقة. )ؿصقدة افغكسّقًا ثاروم
ٍ
جر( وؾقفا يبؼى افسمال من دون جواب: يف أيِّ رء

 تؽؿن شعادة افػرد؟.

 :يؼول بوصؽغ

 ))وبعُد، أيا أبـاء الطبقعة،..

 أكتم أيضًا مثؾـا

 والرؤى املػزطة،.. معّذبني باألحالم

 قؾقاًل..ٓ تعرفون من اهلـاءة احلؼقؼّقة إٓ 

 وٓ تستطقعون الػرار من احلقاة الؼؾؼة

 .صري((ٓ دفاع أمام اهلوى الؼدري/ وٓ مفرَب من امل

 :(( الواقعية) األدب األوربي في القرن التاسع عشر ) -ثانيًا 

تعـي افواؿعّقة أن يؼوَم افؽاتُب بؿعرؾة افواؿع ادوضوظي وآظساف بِه وتصويِره  معنى الواقعيَّة: -

يف إبداظه افػـِّي ممزوجًا بـػسِه، من خالل صوٍر ؾـّقة ُمؽتِؿؾة، ؾال ّترج افصورة ظن اإلضار افواؿعي، 

ر افؽاتب وهبذا   بل يضػي ظؾقفا صقئًا من ذاتِه وظواضػه وخقآته. ؾوتوؽراؾقة، صوراً ٓ يصوِّ
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 أسباب نشوئها: -

 زيادة حّدة افتـاؿضات بغ افطَّبؼِة افرأشامفّقة وضبؼة افعامل افػؼرة. .9

 ازدياد افػؼر ظذ صؽٍل واشٍع. .2

 ظجز افروماكسّقة ظن حترير اإلكساِن أو ّتػقف افظؾم. .3

ّية.طفور ظؾم  .4  آجتامع وافػؾسػات ادادِّ

ة افواؿع ويسعى إػ معرؾيؼرُّ بؼقؿة افواؿع ادوضوظي وهيتمُّ به اهتاممًا ظظقاًم،  الكاتب الواقعي: -

 ويصّوره تصويرًا صاماًل يف إبداِظه افػـِّي. معرؾًة ظؿقؼة، ودراشتِهِ 

 اجتاهاتها: -

 الواقعقَّة آكتؼادّية أو الـؼدّية: .أ

د   :))بقسوف(( شامهتاحيدِّ

 .وإداكتفا كؼد افواؿع ورؾض افعالؿات افزجوازّية .9

 رؾض ـلِّ ما هو ٓ إكساين، وُمظؾم، ووضقع، وٓ أخالؿي. .2

أدب افواؿعّقة افـؼدّية يف افؼرِن افتاشع ظؼ حقاَة ادجتؿع افزجوازي بؽلِّ تـاؿضاتِه: حقاة  صّورَ 

إََُس افزجوازّية، وضبؼات ادجتؿع ادختؾِػة من افـبالء وافعامل وافػالحغ وافـُؿثّؼػغ ومن بسطاء 

ؼدّية صوَر افظؾِم وافعادات، وافتؼافقد، وظؽسِت افواؿعّقة افـ افشعب، ـام صّور إظراَف،

 وآضطفاد افطبؼي، ومعظُم افؽتَّاب افواؿعقغ اجّتفوا كحَو اإلصالح.

 :الواقعّقة الطبقعّقة .ب

وهو اجتاٌه متشّدٌد يف افواؿعّقة يدظو افؽتَّاب إػ آظتامِد ظذ ادـاهِج افعؾؿّقة افتجريبّقة يف أظامهِلم 

 وؾفِؿفا.فتصويِر واؿع احلقاة اإلكساكّقة وحتؾقؾِفا 
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 م هو افذي أضؾَق ظؾقفا اشم )افطبقعة(.9912-9841ـان ))إمقل زوٓ(( 

            تلّثر يف ـتابِه )افؼصة افتجريبّقة( بلؾؽاِر افػؾسػة افوصػّقة وبادـاهج افتجريبّقة يف افطبِّ وافعؾوم

 تجريبي((.وٓ شّقام ـتاب افطبقب افػركز ))ـؾود بركار(( ))مؼّدمة يف دراشة ظؾم افطبِّ اف

اظتؿَد افطبقعّقون ظذ افروايِة فدراشِة ادشؽالِت آجتامظّقة، وصّوَر افواؿَع بؿوضوظقَّة ودّؿة 

 متـاهقة.

ُس احلؼقؼي فؾطبقعة ))ؾؾوبر((  وؾاري(( افتي تتحّدُث ظن م يف روايِة ))مدام ب9881-9829ادمشِّ

جة من ضبقٍب ريػّي، وبعد زواجفا مـه مّؾْت حقاة افريف، وحؾؿْت باحلبِّ بوؾتاٍة ))إيام  ؾاري(( ُمتزوِّ

 وإضواء، وؿادهتا أحالُمفا إػ ـرِه زوجفا وإػ افػسِق ومن ثّم آكتحار.

 :. الواقعقَّة آشرتاكّقةـج

ضّد رواشِب افـظام افزجوازي  تصويرًا صادؿًا، وافـضالِ وهو اجتاٌه يدظو إػ تصويِر افواؿِع 

وافؼضاء ظؾقه، وبـاء ادجتؿِع آصساـي، وؿد كشل يف روشقا، وأضؾق ظؾقه ))مؽسقم ؽورـي(( 

 مصطؾح ))افواؿعّقة آصساـّقة((.

 انواقعّيح في انعانم:

طفرت مبادئ افواؿعّقة افـؼدّية وبرزت يف افرواية افػركسّقة يف افؼرن  الواقعّية النقدّية يف فرنشا: .9

افتاشع ظؼ، إذ طفرت بلجذ صورها و أؿواها، وؿّدم رّواُد افواؿعّقة افـؼدّية أدبًا رائعًا جتاوَز حدوَد 

ول ))مريؿقه، ؾؾوبر، شتـدال، بؾزاك، موباشان، أكات :افؽتَّاب همؾركسا إػ افعامل، وأصفر همٓء 

 ؾراكس((.
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م، وهدؾُه من 9846-9829ُيَعدُّ أبا افواؿعّقة افـؼدية يف ظؿؾِه ))افؽومقديا اإلكساكّقة((  بمزاك:

 تسؿقتفا مؼاركُتفا بافؽومقديا اإلهلقة فداكتي.

 ؿّسم بؾزاك ))افؽومقديا اإلكساكّقة(( إػ ثالثة أؿسام:

: )افوئام افروحي(، )أمال وافسقاشّقةّدث ظن حقاة افـاس افعسؽرّية حت :اعَثفي انِط - أّواًل

 ادػؼودة(، )حقاة ظازب(، )افػالحون(.

 حتّدَث ظن وحدِة افعاَدغ اداّدي وافروحي )افبحث ظن افـُؿطؾق(. دراساخ فهسفّيح: -ثانيًا 

 .حتؾقل افعالؿات افتي تربط بغ أبـاء ادجتؿع )مساوئ افّزواج افّصغر( دراساخ تحهيهّيح: -ثانثًا 

              اشتعؿرْت أمريؽا أراٍض ـثرة وضّؿتفا إفقفا بعد احلرب افعادّقة إوػ، الواقعّية األمريكّية: .2

 .ويف هذا افوؿت اكؼسم ادجتؿع إػ ضبؼَتغ: ))ضبؼة إثرياء، ضبؼة افػؼراء((

وكاهضوا مدرشة  اجّته افُؽتَّاب افواؿعقون اجتاهًا معاِديًا فالشتعامر وطؾم افشعوب، وآشتغالل،

)افػّن فؾػّن( افزكاشقة أي اجلامل هو افذي ٓ ؾائدة ؾقه، من صعرائفا ))بودفر((، ومبدؤها إبعاد افػنِّ 

 ظن احلقاة آجتامظّقة.

م، 9995-9876م، َو))جاك فـدن(( 9991-9835مّثل افواؿعّقة إمريؽقة ))مارك توين(( 

 م.9945-9879َو))تقودور درايزر(( 

: ))ؿصة مغامرات هؽؾزي ؾغ((، و))احلقاة ظذ ادقسقسبي((، و))أبرياء يف ػات مارك توينمن ممفَّ 

 اخلارج((.

وائقغ: ))تشارفز ديؽـز، وفقم ثاـري،  الواقعّية يف إنكمرتا: .3 واية، ومن أصفِر افرِّ جتّؾْت مبادئفا يف افرِّ

 .....((فقزابقت ؽاشؽقل، جورج إفقوتإصارفوت بروكتي، 
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افروائقغ ))تشارفز ديؽـز((، إذ إّن أظامفه تؼّدم تصويرًا شؾقاًم وواؿعّقًا ظن احلقاة آجتامظّقة من أظظِم 

 )أوفقػر توشت(، )ؿّصة مديـتغ(. م( من أظامفِه:9871-9892يف ظرِصه )

 الواقعّية النقدّية يف روسيا: .4

سفا.9837-9799طفرت ظذ يد ))بوصؽغ((    م، افذي ُيعدُّ ممشِّ

 ))توفستوي((، ))دوشتو يػسؽي((، ))ؽوؽول((.ثمَّ جاء  

صّورْت أظامُل افُؽّتاب افروس يف افـصف إول من افؼرن افتاشع ظؼ افواؿع افرود تصويرًا  

، وظرضْت صور افػؼر وافظؾم وآشتغالل وافشؼاء افذي يرزُح حتتُه افشعب يف طلِّ دؿقؼًا وأمقـاً 

  إمَل وافتػاؤل.  اإلؿطاظقغ، افتصَؼْت باجلامهر، وأطفرِت 

 

 
 

 انتهت احملاضرة



 

 31          506 089 0992 جوال -ذخم كهيح اآلداب تجانة م - جنوب انمهعة -حماج  -هخذماخ انجامعيح مكتثح نسان انعرب  ن

 cebookaF: www.facebook.com/Lesan.ALarab.Library   صفحح انمكتثح عهى

  

   

 ىشأُة الواقعيَّة االشرتاكيَّة:

ة إشاس افذي ؿاَمت ظؾقِه افواؿعقَّة آصساـقَّة, وهذه اددرشة مرتبطة بافِػْؽِر  ُتَعدُّ افواؿعقَُّة افـؼديَّ

 هي إشاس افِػؽري افػؾسػي هلا.افؾقـقـة بل إنَّ ادبادَئ ادارـسقَّة ادارـيّس, 

 :كَشلت افواؿعقَّة آصساـقَّة يف روشقا كتقجَة هتقُّم ظاِمَؾغ أشاشقغ 

  آجتامظقة افتارخيّقة ادـاشبةافظروف. 

 ود ر إدب افرُّ  .وتطوُّ

 .م"8398 -8181"مكسيم غوركي, افعظقم ظذ يِد افؽاتب  وـاَن ذفك

 ماهيتها اجلنالية األدبية:

 صقاؽٍة مجافقٍَّة فؾواؿعقَّة آصساـقَّة, ـأيت: ورَد يف اُدعَجم اجلاميل آخر

ِد تارخيّقًا فؾواؿِع يف  هي مـفٌج ؾـي  افواؿعقَّة آصساـقَّة  - ادِق ادحدَّ يتؿثَُّل جوهُرُه يف آكعؽاِس افصَّ

رِه افثَّورّي  قوظقَّة تطوُّ  .؛ أي يف مسرِة ادجتؿِع كحَو افشُّ

َق بوظٍي هدؾًا ُمعقَّـًا هو تربقُة  - ؼِّ بروِح  اإلكسانتؼتيض افواؿعقَّة آصساـقَّة مَن افػـَّان أْن ُُيَ

ِل افثَّوريِّ فؾواؿِع  اُل يف افتحوُّ جمتؿع جديد, وافـِّضال من  , وبـاءؾـقَّةبوشائل افّشقوظقَّة, وافعوُن افػعَّ

يؿؼراضقَّة وآصساـقَّة, وصقاؽة اإلكسان اجلديد افذي يتؿثَّل الم وافدِّ يف تـاُشق افثَّراء  أجِل افسَّ

 .اجلسامينواجلامل وافؽامل اإليديوفوجي 
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من خالِل  تصوير افواؿع تصويرًا صادؿاً  :تتؿثَُّل يف هدَؾغأهمُّ خصائصفا : من ذلَك التَّعريفإذًا,  -

رِه افثَّورّي  ةً تطوُّ  ., وتربقة افؽادحغ تربقًة اصساـقًَّة ثوريَّ

 .افتارخيقَّة احلزبقَّة وافؼومّقة فؾحؼقؼةِ  إماكةُ  -

 آفتحام افعؿقق باحلقاة وافواؿع. -

 صخصقَّاٍت كؿوذجقَّة يف مواؿف كؿوذجقَّة.إبداُع  -

ِل  - آجتامظي من خالِل ُصور ؾردّية فألصخاص افزهان ظذ افطابع افعام فعؿؾقات افتحوُّ

 وإحداث.

, ٓ ظذ أشاٍس م - ثايلٍّ خقايّل, يبـي افػـَّاُن افواؿعيُّ مـظوَرُه فؾؿستؼبِل ظذ أشاٍس واؿعيٍّ ظؾؿيٍّ

 ., وفقَس ثؿرًة فؾخقاِل افػـّي ؾافبطُل صخصقٌَّة إجيابقٌَّة مـتَزظٌة ِمَن احلقاِة كػِسَفا

ٍة, وفقَس ؾردًا يؿثُِّل حافًة خاّصةً  ـثرٍة جلامهرَ  هو كؿوذٌج  - , وهو كؿوذٌج هلذِه اجلامهِر يف مـظؿَّ

 .وبـاء افـِّظام اجلديدوتغقر افواؿع  ضؿوِحَفا إػ افثَّورةِ 

فا  - جاظةُ يتَِّصُف افبَطُل بصػاٍت إجيابقٍَّة ـثرٍة من أمهِّ وُح  ,وافتَّػاؤُل باحلقاةِ  ,واإلؿدامُ  ,افشَّ  وافرُّ

عِب وحبُّ افعَؿِل واإلخالص, , , وإخالُق افعافقةاإلكساكقَّة عوُر  وحبُّ افشَّ وافوَضِن, وافشُّ

 بادسموفقَّة.

تهِ ُمـاضٌل ُيـاضُل من أجِل  افبطل افواؿعي آصساـي  - م وضـِه وؿوَّ   تؼدُّ
ِ
وازدهارِه, ومن أجِل بـاء

. جمتؿٍع اصساـيٍّ   ُحرٍّ
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 االشرتاكيَّة:التزاو الواقعيَّة 

, وآفتزاُم َيعـي توطقَف إدِب يف تدظو افواؿعقَُّة  - آصساـقَّة إػ مبدأ آفتزام يف إدِب وافػنِّ

ٓت خدمِة افثَّورة أشامفقغ, ودظم افتحوُّ , وافوؿوف إػ جاكب افؽادحغ يف رصاظفم افطَّبؼّي مع افرَّ

 آصساـقَّة.

 أكػسِفم, وآفتزاُم موؿٌف حر  وَضوظّي,  -
ِ
وكتقجة إيامهنم مل ُيْػَرْض ظذ افُؽتَّاب, بل جاَء من تؾؼاء

 آفتِزاُم ظن اإلفزام.وؿـاظتفم هبا, وهبذا خيتؾُف  بؿبادئ افواؿعقَِّة آصساـقَّة

 :الواقعيَِّة االشرتاكيَّة األعناِليف  التَّفاؤُل

يممُن يتَِّسُم إدُب افواؿعيُّ آصساـيُّ بافتَّػاؤِل وافُبعِد ظن افتشاؤِم وافقلِس, ؾفو أدٌب ُمتػائٌل,  -

, وأبطافه ُمتػائؾون ُمـاضؾون ُيؽاؾحون من , ويرى ادستؼبَل ُمزِهراً باإلكساِن وؿدرتِه ظذ ؾعِل اخلَر

 .أجِل ُمستؼبٍل ُمؼق

ظَة إصؽاِل اكتؼَؾت افواؿعقَّة آصساـقَّة  َمت آثارًا أدبقًَّة متـوِّ ِه, وؿدَّ من روشقا إػ افعامَل ـؾِّ

ؽل وادضؿون, َمْت أشامء خاف وإشافقب, واضحة, ُمتوازكة بَغ افشَّ دة, مـفا ))مقخائقل ؿدَّ

ت(( من أداكقا, و))فورـا(( من اشقع بقؾوف(( من روشقا, و))برخيصوفوخوف, فقوكقد فقوكوف, ؾ

 و))كاطم حؽؿت(( من ترـّقا. إشباكقا,

َل يف ُبؾدان روشقا, وؿرأ كسبًة دوضـهِ  "ـيؽور", و ((بشؽوف اشؿُه احلؼقؼي ))مؽسقؿو ؾتش . جتوَّ

َف  ػة, ـثرًا, وتعرَّ  .وادـظَّامت آصساـقَّة وافَتَؼى باحلرـات افثوريَّةظذ افػئات ادثؼَّ

س افواؿعقَّة وايات آصساـقَّة يف إدب, وافتَزَم هبا يف إبداظِه  ُيَعدُّ ممشِّ ع بَغ افرِّ افػـيِّ ادتـوِّ

 وادؼآت إدبقَّة.وادرسحقَّات  افؼصرة وإؿاصقص وافؼصصِ 
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))أكشودة افعؼاب((, ))رؾقؼتي يف  ,واحدة(( وؾتاة ))شّتة وظؼون رُجالً  من أههِّ قصصِه:

ل((. افطَّريق((,   ))موفد إكسان((, ))احلبُّ إوَّ

غار((, ))احلَضقض((, ))أظداء((. من مسرحيَّاتِه:  ))افزجوازيُّون افصِّ

ػة من ثالثِة أجزاء: ضػوفتي "ؽورـي"تابات ـأمجل  اتقَّة ادمفَّ , وأـثرها صفرًة ؾفي شرتُه افذَّ

امي يف اجلامعة )9191, بغ افـَّاس )م(9191)  .م(9191م(, أيَّ

حغ,9191 م افثورة افروشقَّةؿقا ـتَبفا ؽورـي بعدَ  ل وافػالَّ روائِع  وهي إحدى م, وهي ثورة افعامَّ

 إدب افواؿعي آصساـي.

َة تروي  قصَُّتها:  , يعَؿُل يف أحدِ افذي يعقُش مَع وافدتهِ  افعامِل افثَّورّي ))باؾل((إحداُث ؿصَّ

 آصساـقغ.مجاظٍة من افثَّوري مَع  , ومن ثمَّ يـخرُط يف افعؿلِ ادعاملِ 

ظوة إػ بُتفؿِة افتَّحريِض ظذ افثَّورِة  إػ شقبريا , وُيـَػىأمُرُه ؾُقؾَؼى افؼبُض ظؾقهِ  ُيؽَشُف   وافدَّ

ًة حتلُّ حملَّ ابـَِفا وتعَؿُل ظذ هتريِب  ار, ؾتـؼؾُِب إمُّ وُتصبُِح أّمًا ثوريَّ ل أيَّ اإلرضاب, وؿقادة موـِب أوَّ

َؿل, وامتدَّ كشاُضفا إػ خارجِه, ومن ثمَّ ُيؾَؼى افؼبُض ظؾقفا إػ داخِل اَدعادـشوراِت آصساـقَّة 

.  وََتوُت إمُّ

َر ؽورـي  رها افثَّورّي,  صوَّ وايِة احلقاَة بتطوُّ ود من خالِل افرِّ وإمُّ كؿوذٌج ثوري  فإلكساِن افرُّ

 ادـاضل.

رَ   اعَ  َصوَّ , وأطفَر تػاؤَفُه وإيامَكُه بحتؿقَِّة اكتصاِر وضبؼُة افؽادحغ: ضبؼُة ادستغؾِّغ, بَغ ضبؼَتغ افِّصِّ

َد  َـّ اع, وأ  .زواَل افـِّظاِم افزجوازّي  "ؽورـي"افؽادحغ يف هنايِة افِّصِّ
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: ))أركست مهـغقاي، ؼابريقؾ ؼارسقا مـ أطالم األدب األمريؽل واألدب األمريؽل اـالتقـل

 .اـؾقـدي((مارؿقز، إيزابقؾ 

 األدة األمريكي:

 :أرنست مهنغواي .1

ػاتف: ُوـد أركست مهـغقاي - َـّ يف ))أوك بارك(( باـؼرب مـ شقؽاؼق باـقٓيات ادتحدة،  حقاُتف ومم

ف ؿاكت حتبُّ ادقسقؼا، وحع اكدـعِت  واـدُه صبقٌب ؿان هيقى اـصقَد، وطّؾَؿ ابـُف هذه اهلقاية، وأمُّ

م اـتحَؼ باجلقش بصػة صحػّل، ومل يؾتحؼ بصػة حمارب بسبب 1914احلرب اـعادّقة األوغ طام 

 ضعِػ بقه.

 حربّقًا جلريدِة ))ستار(( يف أوربا، وُأصقبت ساؾُف يف إحدى ادعارِك يف شِلِل إيطاـقا طؿَؾ مراسالً  -

م، ؽُبِِتْت ساؾُف وهق يف ريعاِن شبابِِف، وؿان 1918يف اـعام األخِر ـؾحرِب اـعادّقة األوغ أي يف طام 

 صاببفا.طؿُره آكذاك تسعة طػ طامًا، وبذـؽ ؽنّكُف شاهَد ويالت احلرِب وتعّرَض د

م، طـدما بؾَغ 1923كَػ أركست مهـغقاي ؿتابًا بعـقان ))ثالث ؾصص وطػ ؾصابد(( طام  -

 اـرابعة واـعػيـ مـ طؿِره.

ا اـسالح(( طام  - دًا ؽقفا بقيالِت احلرِب.1929ؿتَب روايًة شفرًة بعـقاِن ))وداطًا أهيُّ  م، ُمـدِّ

 احلرب  -
ِ
 احلرب األهؾّقة يف إسباكقا، وبعد بدء

ِ
ؿتبفا مهـغقاي يف هاؽاكا طاصؿة ؿقبا بعد اكتفاء

 اـعادّقة اـثاكقة.
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ُر حربًا جرت بع اجلؿفقِريع مـ جفة  ها:أحداث تدور احداُثفا طـ احلرب األهؾّقة اإلسباكّقة، وُتصقِّ

أكصاِر اـػاشّقة مـ جفٍة ُأخرى، وخرست إسباكقا ؾرابة مؾققن إكسان، باإلضاؽة إغ اخلسابِر  وبع

 ادادّية اهلابؾة.

ٌع أمريؽل، وهق خبٌر بـسِػ اجلسقِر، اسؿف ))روبرت جقردان((،  قّصُة بطِلها: بطُؾ اـرواية متطقِّ

ـُ روبرت  اـؾغة اإلسباكّقة إتؼاكًا تاّمًا، وـذـؽ يعؿُؾ خؾَػ خطقِط اـػاشقع ـصاـِح اجلؿفقريع، وُيتؼ

ُػ  ِـّ ـُ ـغتفؿ، وشارك يف هذِه احلرب ُمم وايةحيبُّف اإلسبان ألّّنؿ حيبُّقن األجـبل اـذي ُيتؼ إغ  اـرِّ

 جاكِب اجلؿفقريع ضّد اـػاشقع.

ُتشّؽؾ اـرواية رصخًة ضّد احلرِب، وطـقاّنا يدلُّ طذ اخلسارِة، ؽؾـ ُتؼرَع األجراس، أي  -

 )أجراس اــق ألحد((، ألّكف مل يـتق أحد، ؽاحلرُب تعـل اخلراب.)

رت آُٓف ادـازل وادصاكع وادشايف، وُكسػِت اجلسقر، وهل ))أي  - تمدِّي احلرُب إغ كتابَج، ؽؼد ُدمِّ

اـرواية(( تـديٌد باحلرِب األهؾّقة اإلسباكّقة، وـذـَؽ هل روايٌة تارخيّقة إغ حدٍّ ما، تصُػ مرحؾًة 

 اسؿًة يف تاريِخ إسباكقا يف اـعؼِد اـثاـث مـ اـؼرن اـعػيـ.ح

ـُ اـرواية أربعُة أياٍم ؼر ؿامؾة، أي ثالثة أياٍم بؾقاـقفا يػؼُد خالهلا جقردان ساَؾُف. -  زم

تـتفل اـرواية بقصِػ اخلراِب اـذي أحلؼتُف احلرُب بؽؾِّ بقٍت مـ بققِت اإلسبان، وهل حرٌب  -

 طبثّقة.  

 ))غابرييل غارسيا ماركيز((:: التينّيةمن أمريكا ال .2

ػاتف: ُوـِد طام  - َـّ م يف ؿقـقمبقا، يف مديـة أراؿاتاؿا، ودرَس يف مديـِة بقؼاتا، 1928حقاتُف ومم

م 1957وطؿؾ ُمراساًل إطالمّقًا يف روما، ودرس اإلكتاج اـسقـِلبل يف باريس، وطاد إغ ؽـزويال طام 

 م مـ ؽتاٍة اسؿفا مرسقدس.1958ـِقعؿَؾ يف صحاؽتِفا، تزّوَج طام 
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م بتؽؾقٍػ مـ اـربقس اـؽقيب ))ؽقدل ؿاسِتو((، 1959أّسس مؽتبًا ـقؿاـِة األكباء اـؽقبّقة يف طام  -

 م.1961تعّرَف طذ ))تف ؼقػارا((، ووصؾ إغ ادؽسقؽ طام 

 رواياته: -

 م1955                         ))ؼرباء ادقز(( وهل روايتف األوغ 

  م1961      ـؾؽقـقكقؾٓ رسابؾ 

 م1962     جـازة األمِّ اـعظقؿة 

 م1967     مئة طاٍم مـ اـعزـة 

 م1974     كخريػ اـبطرير 

 م1981     ؾصة مقت ُمعَؾـ 

 ـِ اـؽقـرا  م1985                                     احلّب يف زم

 روايخ "مئخ عبو مه انعزنخ":

ـُ اـتػسر -  – 496ــ))سقؽقؿؾقس((  "أوديب/مؾؽاً "، وتشبُف ملساة حتتاج اـرواية إغ مـ حيِس

ػة مـ جمؿقطة أـغاز.406 َـّ  ق.م، اـتل تشبُف احلؾؿ بغرابتفا، ؿقّنا مم

-  
ِ
اـرواية شبقفٌة باحلؾِؿ، ؽقفا اـؽثُر مـ اـقاؾِع، وـؽـُّف واؾٌع ؼريب ؼر ملـقف، وؽقفا مـ األشقاء

ّٓ يف األحالِم،  ـُ أن حتدَث إ  ؽفق يستحرُض شخصّقاٍت ؼريبة.اـتل ٓ يؿؽ

، تستغرُق األحداُث مّدة مئة  - ـِ اـزمان وادؽان يف اـرواية: متتدُّ اـرواية خالل ؽِتٍة صقيؾٍة مـ اـزم

ُر ثالثَة أجقاٍل، األبُّ وأوٓده وأحػاده، وتتغّرُ احلقاة ؿثرًا خالل هذه ادّدة.  طام تؼريبًا، وتصقِّ

ـّ األحداَث األساسّقة تتؿرؿُز يف بؾدِة أّما ادؽان ؽتجري األحداث يف ا - ـبالد ؿؾِّفا، وـؽ

ِـّػ.  ))ماؿقكدو((، وهل ؼر مقجقدٍة يف اـقاؾِع، ؽؼط يف خقاِل ادم
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 ))أمريكا الالتينّية((:: إيزابيل الليندي .3

ها، طاشت ثالث سـقاٍت 1942روابّقة مـ تشقظ، ُوـِدت طام  - م، ووِرثت مقهبة األدب طـ جدِّ

 بروت وزارِت اـقابان واهلـد وترؿقا وإسباكقا.ما بع دمشؼ و

 كؽؾقزّية إغ اإلسباكّقة.ِة بعِض األطِلِل األدبّقة مـ اإلطؿؾت مقّضػة يف اـتؾػزيقن، وؾامت بِتمج -

 رواح:روايخ ثيِذ األ

هل اـرواية األوغ ـؾروابّقة إيزابقؾ اـؾقـدي، تتحّدُث اـرواية طـ طابؾٍة ؽقفا أختان، األوغ ))روزا  -

 
ِ
اجلؿقؾة(( واـثاكقة ))ؿالرا(( اـتل تتـّبل باـغقِب ؿاهلّزات األرضّقة، وـدهيا مؼدرٌة طذ حتريِؽ األشقاء

مـ دوِن أن تؾؿسفا، وطذ تػسِر األحالم واستحضاِر األرواِح، وهل اـتل ؿاكت تتـّبل بؿقت 

ُؾ األشخاص يف اـعابؾة مـ مثِؾ مقت ))روزا((، تتزّوُج ؿالرا مـ ))ايستقبان  ترويقبا(( اـذي ُيشؽِّ

، طالؾاتف سّقئة، سعك إغ تغقِر اــظاِم  شخصّقًة ربقسًة يف اـرواية، إذ ُُيّسُد صقرَة إكساٍن ُمستغؾٍّ

 آشِتاؿل وـؽـُّف أخػؼ.

 اـرواية تـتؼُد اــظامع آشِتاؿل واـػايش. -

شخصّقاِِتا يف أحايٍع ُأخر، أّما ترسُد اـروابقة أحداث اـروايِة طذ ـساّنا أحقاكًا، أو طذ ـسان  -

اجلامعة  –وزارة اـدؽاع  –اـسجـ  –مثؾ ))اـبقت  ومغؾؼة أحداُثفا ؽتجري يف أمؽـٍة متعّددٍة مػتقحة

 يف اـؼرية((. –يف اـريِػ  –ؾق ربقس اجلؿفقرية  –

 أّما زمـُفا ؽتستغرق حقايل اـؼرن، ؽـ ))ايستقبان(( يعقش تسعع طامًا.

   

 
 احملاضرةانتهت 
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 ((: حياته ومؤنَّفاته يوهان غوته ))

صاعٌر ومرسحيٌّ أداين، ُولَِد يف فراكؽػورت، درَس احلؼوَق، دعاُه إىل فايامر األمر كارل أوغست  -

 الذي عّّي غوته وزيرًا، ُيرّصف صموهنا الثؼافقة واالقتصادية وادالقة.

باألدِب والػؾسػِة، وتعّؾم الؾغة الالتقـقة واإليطالقة والػركسقة واإلكؽؾقزية وبعض الػـون  اهتمّ  -

 مثل ادوشقؼا والتصوير، وبعض العؾوم مثل الؽقؿقاء وعؾم الـبات وعؾم األحقاء واجلقولوجقا.

 درس السحر الذي كان مـترشًا يف أداكقا يف ذلك الوقت. -

، الذي مـحه وشامًا "م9289-9671"عرص كابؾقون بوكابرت عارص الثورة الػركسقة، وعاش يف  -

 رفقعًا.

تعّرف عذ الشاعر األداين فريدريك صقؾؾر، والػقؾسوف األداين هقجل، والتؼى بادوشقؼي  -

 بقتفوفن.

 تزّوج وأكجب صبّقًا ))أوغست((. -

 مؤّنفاته:

 م8671    مرسحية نزوة العاشق 

 م8668    مرسحية الرشكاء 

 م8661     بروميثيوس 

 م8661    رواية آالم فارتر 

 م8181   الديوان الرشقي دؤلِّف غريب 

  م8181  مرسحية )فاوست( اجلزء األخري 
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فارتر هو الشخصّقة األشاشقة يف الرواية، وهو صابٌّ عؿقق اإلحساس، عايل الطؿوح، ثاقُب  -

، واصطدم بواقِع احلقاة يف ادجتؿع ويف عالقتِه مع الـاس الػؽر، تػّتحت  كػسُه لتلثِر الطبقعة والػنِّ

باحلدود والؼقود، وكثرت معاكاته لؾخقبة، حّتى تطّور مزاجه إىل االكتئاب، ووقَع يف احلبِّ فؾم جيد 

 فقِه ما كاَن يرجوُه، ودفعُه فشُؾه إىل االكتحار.

األحداَث عن ضريِق الرشائِل، وهي أصبُه بؿذّكراٍت، وهي رشائل الرواية تؼؾقدّية، يعرف الؼارئ  -

اٍه واحٍد، يؽتبفا فارتر، وال يتؾّؼى إجاباٍت عـفا.  غر متبادلة، أي رشائل ذات اِّتِّ

َ عاّم جيقُش يف قؾبِه من مشاعر وعواضف وأفؽار بصدٍق  الطريؼة ُتتقُح لؾبطلِ  وهذهِ  - أن ُيعزِّ

 ي.ورصاحة، ولقس عن ضريِق الراو

 

ِه ماالً كثرًا، وتعّؾم السحر   ر ادرسحقة أو تتحّدُث عن قّصة رجٍل يف أداكقا وِرث عن عؿِّ ُتصوِّ

مؾّذاته اخلاّصة، ويؼتؾُه خادمُه يف صقخوخته،  والطّب والػؾسػة، وأضاع مالُه يف هنايِة حقاتِه عذ

 ان )فاوشت(.فدرس غوته حقاة هذا الرجل، وكتب عـه ملشاًة بعـو

ويف فسة يظفُر عؾقه الشقطان الذي عرَض عؾقه إعادة صبابه مؼابل إضاعة فاوشت له مّدة أربٍع  

 وعرشين شاعة، ويتمُّ العؼد بقـفام.
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يف هذه ادرسحّقة يوجد أبطاٌل غر عاديّي، )فاوشت( قبل وبعد توققع العؼد مع الشقطان،  

بالتحديد،  ومؽاهنا عرُف زمن األحداثلبرش((، وال تو))الشقطان وادالئؽة واخلالق والساحرات وا

 حتى اإلصارات إىل الزمان وادؽان تؽاُد تؽون غامضة.

يف اجلزء الثاين من ادرسحقة يصُف غوته فساَد اإلمزاضورية، ويطؾُب فاوشت من الشقطان  

 اشتحضاَر هقالكة اإلغريؼّقة، ادؾؽة اجلؿقؾة زوجة مؾك أشبارضة.

شقطان هقالكة، ويتزّوجفا فاوشت وتـجب ضػاًل، وهذا الطػل يرغب بالطران بالػعل حيِِض ال 

 فقطُر ويسؼط ويؿوت، وتتبعُه هقالكة إىل اجلحقِم، ويؿوت فاوشت يف هناية ادرسحقة.

، العاضػة والعؼل، أّما   فاوشت يف الـفاية إكسان تتصارُع فقه الشفوات، حبُّ اخلر مع حب الرشِّ

 يرة خالصة.الشقطان ففو روٌح رش

 

ة الرشيػة، وقرأ الؼرآن الؽريم، وقرأ بعض األعامِل األدبقة مثل ))ألف لقؾة قرأ غوته السرة الـبويّ  -

 ولقؾة((.

بادـاجاِة، ثم فصل االعتؽاف،   ادرسحّقة، وفصؾفا األّول كظؿهُ كظم بعض قصائده عن الـبّي يف -

ة وفصل يستعرض فقه العبادات الوثـّقة قبل اإلشالم، ويـتفي الػصُل األول من ادرسحّقة الشعريّ 

 باهلداية إىل وحداكقة اخلالق.

، ويصُف هذا الػصل حقاة الرشول الؽريم "م788"يبدأ الػصل الثاين باهلجرة من مؽَة إىل يثرب  -

 صّذ اهلل عؾقه وشّؾم يف يثرب.
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أّما الػصُل الثالث فقتحّدُث فقه غوته عن فتح الرشول دؽَة ادؽرمة، ويتحّدث يف الػصِل الرابع  -

 من حقاِة الرشول. عن ادرحؾة األخرة

رغب غوته يف العقش يف الرشق حقث البساضة والعػوّية والرشق قد يعقُد لؾشاعِر صبابه، واإلشؽـدر 

 ادؼدوين احتّل الرشق ألّن فقه يـبوَع احلقاِة.

 

 

 
 انتهت احملاضرة
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 الشاعر الرتكي ناظم حكمت:

  يؼوُل كاضم حؽؿت: 

 نا،إْن مل أحرتق أ"

 وحترتق أنت،

 ونحرتق مجيعا  

 "فكيف ُيبّدد الظالم

م، ذم ُأرسٍة 2091ُوـِد كاضم حؽؿت ذم سوـوكقك اـتي تؼُع اآلن ذم األرايض اـقوكاكّقة طام  

ه كاضم باشا أحد اـوالة األتراك طذ سورية، وواـدته طائشة جؾقؾة خاكم، ؽـّاكٌة  برجوازّية، جدُّ

 ؾّقٌة بارزة.تشؽق

كشَط اـشاطُر حؽؿت ذم حترير جريدة ))ادطرؾِة وادـجل((، وهي جريدة احلزِب اـشقوطي اـرتؿي  

وؽدُه ك ذم مػوطه اـؼومي واـعؾامين، ؽلم، ووؾَف اـشاطر إغ جاكِب ؿامل أتاتور2021مـذ طام 

 ؽقفا طاما  واحدا ، اكتبب غ ترؿقا وأمىضدراسته ؽدرس طؾم االجتامع، طاَد إغ روسقا دتابعِة ؿامل إ

م وُحؽَِم طؾقه باـبجِن، واستطاع اـػرار إغ روسقا، ومن َثّم 2011إغ احلزب اـشقوطي اـرتؿي طام 

طاد إغ ترؿقا حقث أمىض طػ سـوات... وهؽذا أمىض كصف حقاته خارج اـبجن واــصف 

 اآلخر داخؾه.
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ذم األدب اـرتؿي، ؽؾؼد حّطم ؿتب د.طظ طن شعِره: ))حّؼق كاضم حؽؿت ثورة  طؿقؼة  

اإلصاراِت اـشؽؾّقة اخلاكؼة، اـتي ؽرضتفا اـتؼاـقد طذ اـشعر اـرتؿي، ؽـؼؾه من جمال اجلامل اـؾػظي 

 إغ تقار احلقاة اـعؼؾّقة، إغ األطامق اـشعبقة أطـي إغ مصدر ؿلِّ حقٍّ وخٍر ومجال((.

م((، اإلـه اـوثـي سارق 2010مقثقوس ـه ؾصقدة يتحّدُث ؽقفا طن األسطورة اإلؼريؼقة ))برو 

اــار، ؽعاؾبته اآلهلة بلن شّدتُه إغ صخرٍة يلؿؾُه صائر اـّرخ ويـفُش ذم ؿبده، ويتجّدد جبده وطذابه 

م اإلكباكقة.  معا ، وهو رمٌز إغ اإلكبان اـذي يتحّؿُل اآلالم واـعذاب ذم سبقل تؼدُّ

ـقوكاردو داؽـف، يؼول طن  انادوكاـقزا ـوحة اـػـ ←كظم حؽؿت ؾصقدة بعـوان ))اجلوؿـدا((  

 ـباهنا أهّنا سئؿِت احلقاة ذم ادتحِف، ؽؽلهّنا سجقـٌة، ومن ثّم هروهبا إغ اـصع مع صقـي.

بقُق اـواطي ـؾامدية اجلدـّقة، وهذا مػفوٌم ؽؾبػي، ؽاـعالؾة بع اـواؾعقة احلديثة ذم األدِب هي اـتط 

 اـروائي وادوضوع، هي طالؾة كشقطة، تؽؿن ذم االبتعاِد طن تصويِر اـواؾِع تصويرا  ؽوتوؼراؽّقا .

 معاجلة اـوطي ـؾؿوضوِع وحتؾقؾه، ثم إطادة ترؿقبه. 

اـروس وهو ذم اـبجن، من مثِل: ))دوستويػبؽي، توـبوي،  األدباءؿتب طن معظم  

 ؼورؿي((:

وائل َمن ؿتبوا اـشعَر احلرَّ اـرتؿي، أصدَر طػات اـدواوين وادرسحقات، دطا ذم هو من أ 

 تػت ؾصائده ذم اـعامل ؿؾِّه.ؾصائده إغ االشرتاؿّقة، وكّدَد باـػاشقة، واك

ُ آلالم اـشعب ويؼُف معه ذم ؿلِّ جوارحه ومشاطره ومل ُيممن بعزـة   ؿان وهو ذم سجـِه يتلملَّ

 اـشاطر طن ادجتؿع، وإكام ؿان يطاـُب اـشعراء باالكخراط بع صػوِف اـشعب.
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وير اـبطل اإلجيايب ُيؿّثل كاضم حؽؿت اددرسة اـواؾعّقة االشرتاؿّقة اـتي تممن باـتػاؤل وتص 

 ة.خالل اـػؾبػة ادارؿبقة اـؾقـقـ واــظرة إغ اـواؾع من

م(( ذم هذه اـرواية يعاـُج سرة حقاته ويصُف 2091من رواياته ))اـعقُش يشٌء رائٌع يا طزيزي  

ؽقفا حلظاٍت تارخيّقة من حقاة اـروس، ويصُف ثورة األؿراد ذم ترؿقا، وأثرها، وادجاطة ذم روسقا 

 ."م2021 – 2021"بعد احلرب اـعادقة األوغ 

 القاضي الرتكي عزيز نيسني:

م، ختّرَج صاـبا  من اـؽؾّقة احلربقة، ودرس 2021اسؿه احلؼقؼي حمّؿد كقت كقبع ُوـَِد طام  

 اـػـون اجلؿقؾة.

ذم جمؾة  بدأ حقاته اإلبداطقة بـظِم اـشعِر، وؿان يـُػ ؾصائده بلسامء مبتعارة ))وديعة كقبع...(( 

 ."األيام اـببعة"

 كَػ ؾصصه ذم جمؾِة األّمة متخػّقا  وراء اسم أبقه )طزيز(، )طزيز كقبع(. 

تعّرض إغ دمربِة اـبجِن بببب ؿتاباته، ؿام كاَل جوائز ؿثرة مـفا ذم موسؽو وبؾغاريا، وجائزة  

، وؿان اـؾوتس من ؾبل احّتاد ُؿّتاب آسقا وأؽريؼقا، وُترمِجت ؿتبه إغ أؿثر من  اثـتع وطػين ـغة 

اِد ؿّتاِب ترؿقا.  رئقبا  الحتِّ

اـدكقا  –ـوال مبتؼبظ  –ال يوجد رجٌل بال سؽع  –: تػضل إغ صالة ادقت من ؾصصه اـباخرة 

 كزهة ذم يوم ططؾة. –ـن كـتخب طؿر آؼا  –يا سقدي اـوـد  –ؿبرة َدن ال جيُد ــػبه مؽاكا  طؾقفا 
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تتحّدُث اـؼّصة طن اتػاق بع أهايل اـؼرية أّكه إذا ترّشح طؿر آؼا إغ أن يشغَر مـصب خمتار اـؼرية ـن 

يـتخبوه، وأّؿدوا االتػاَق ؽقام بقـفم أؿثر من مّرة، ورّشحوا شخصا  آخر، وطـدما جرِت االكتخابات 

ت ــػبه، وإّكام صّوت ـغره، مؾتزما  اـرسّية،  حصل طؿر آؼا طذ األصواِت ؿؾِّفا، إاّل أّكه مل ُيصوِّ

.  بؼرار األؿثرّية اـتي مل تؾتزم بؼرارها، وؽاز طؿر آؼا ثاكقة 

اــؼُد يتوّجُه به كقبع إغ طدِم احرتاِم اجلامطة ـؼرارها، الهتامِمفا بؿصاحلفا أؿثر من اهتاممفا 

 بادبادئ.

 
 انتهت احملاضرة
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 آراء الؽتَّاب العرب يف إبداظه وصخِصه:

يؼول ظن ضاغور: ))ألّن الرجَل كان إكساكًا كبرًا، ظذ قدر ما كان فـّاكًا كبرًا،  ميخائيم نعيمح: .1

فاالكسجاُم كان تاّمًا ورائعًا، بني الػنِّ الذي خيؾؼه من حنٍي إىل حنٍي، وبني احلقاِة التي كان حيقاها، 

 من شاظٍة لساظة، ومن يوٍم لقوم((.

بني جـٍس وجـس، وال بني لوٍن ولون، وال بني ))ال يػّرُق يف تؼديره لإلكسان  شكري عياد: .2

 ديٍن ودين، كان اإلكسان ظـده هو اإلكسان، يف أّية صورٍة جاء، ويف أّية أرٍض كشل(( 

رابـدرا يعـي الشؿس، وهو اشٌم يدلُّ م، يف كؾتؽا يف بالد البـغال، واشم 1681ُولَِد ضاغور ظام  -

ظذ اجلامل، أّما ضاغور فتعـي السقد، وكاكت ظائؾته من السادة. ظاَش يتقم األمِّ وأوفده والده إىل 

 صؽسبر((. –بريطاكقا إىل جامعة لـدن، درَس مملػات األدباء اإلكؽؾقز ))مؾتون 

 أصدَر ديواكه األّول )أغاين ادساء(، )أغاين الصباح(. -

ابـه وابـته ووالده، وكظَم ديوان )اهلالل( وابـه بني زّوج، وتوفقت زوجته يف ريعان صباهبا، ثّم فؼَد ت -

 ادوت واحلقاة.

  اكتؼام الطبقعة(. –له دواوين صعرية: )لوحات وأغـقات 

  البقت والعامل(. –الـور والظّل  –له روايات وقصص: )راجا احلؽقم 



 

 03         506 089 0992 جوال - ذخم كهيح اآلدابتجانة م - انمهعةجنوب  -حماج  -هخذماخ انجامعيح ن مكتثح نسان انعرب 

 cebookaF: brarywww.facebook.com/Lesan.ALarab.Li  صفحح انمكتثح عهى

  دورة الربقع(. –له مٌحقة: )صرا 

 م.1118زاَر كثرًا من البؾدان، وحاَز ظذ جائزة كوبل لًداب  -

كّدد ضاغور باالشتعامر الزيطاين لؾفـد، وقد جرت مراشالت بني ضاغور والزظقم اهلـدي ادفامتا  -

 غاكدي.

لألضػال، إذ كان يف قصائده يؾوم الشاظر ضاغور الؽباَر ألّّنم يوبِّخون  وهو جمؿوظٌة صعرية -

الصغار ظذ ألعاهبم، ومتزيِق ثقاهبم، وتـاوهلم احلؾوى، ويؼول يف قصقدة )درب الطػل(: الطػل 

ه، وال يؼوى البّتة إّكه ))  ظذ رؤيتفا تغقب ظن كاطريه((.لقحّب أن يوشد رأشه ظذ صدر أمِّ

 يؼصده ضاغور هو ضػٌل يف مجقع العامل، الطػل اهلـدي، والعريب، والصقـي، وغرهم.الطػل الذي  -

 كتَب الشاظر ضاغور هذا الؽتاب بعد ّناية احلرب العادقة األوىل، وكاكت لديه مبادئ يممن هبا: -

o  يممن بوحدة الؽون ويـادي بادحبة ال بالبغضاء، وبالسالم ال باحلرب، ويـادي باألخالق

 قة.موادبادئ السا الرفقعة، وادثل العؾقا

o  والشعر( تساظدكا ظذ البؾوغ إىل الؽامل يف خدمة  –وادوشقؼا  –يرى ضاغور أّن الػـون )الرشم

 اآلخرين وخدمة اهلل ظّز وجل أّوالً.

o  حيبُّ ضاغور أن كعرَف أّن اجلامل حؼقؼة، واحلؼقؼة مجال، واإلكسان بطبِعه يسعى إىل الؽامل، وال

 تشعُّ ادبادئ إاّل بتحؼقؼفا.
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o غور األدباء الذين ال يػفؿون تؾك احلؼقؼة، ويبتعدون يف إبداظفم ظن وصِف مجال اكتؼد ضا

 الطبقعة من مثل صؽسبر الذي يتصارع أبطاله ظذ السؾطة وادال.

o  يرى ضاغور أّن احلرَب تعـي اخلراب والدمار والؼتل، وهي ظدوة احلقاة، ويـادي بتػاظل

 احلضارات.

o  ،تعؿي بصرتـا، وال معـى لؾحقاة إاّل يف خدمة  ويرى أّن األكاكقةال يػّرق ضاغور بني إكساٍن وآخر

 اآلخرين.

o  يرى رضورة ادحّبة بصػتفا صعورًا شامقًا ومػقدًا، والتعبر ظن هذا الشعور بالػعل أكثر من

 الؼول.

َف يف ادوشقؼا، ورشَم أكثر من  -  يف الـفاية: أّلَف ضاغور أكثر من ألِف قصقدة، وألَػي أغـقة، وألَّ

 ثالثة آالف لوحة يف السبعني من ظؿره حقـام بدأ الرشم.

م يف مديـة روان، ودرَس يف ادعفد ادؾؽي، وأصدَر رواية )مدام بوفاري( ظام 1681ُولَِد يف  -

 س.م يف جمؾة باري1688

الرواية يف جمؿؾفا تتحّدث ظن ضبقٍب )صارل بوفاري(، يتزّوج من فتاٍة تدظى )إيام(، وهذه الزوجة  -

مل تؽن وفّقًة له، وظذ الرغم من ذلك فنّكه مل يشّك هبا، وإّكام وقَف إىل جاكبفا يف مرَفا، ومل يبع 

 أثاث غرفتفا بعد وفاهتا.

هتا بعدم وفائفا له، فعاش مع ابـته واظتزَل الطّب، عؾَِم بعد وفافأّما هو )الطبقب صارل بوفاري(  -

 حّتى وجدته ابـته مقتًا يف حديؼة مـزله.
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من أصفر الروائقني الػركسقني )فقؽتور هقجو( كان كاتبًا مٌحقًا وروائقًا وصاظرًا، إذ كادى  -

ده يف باحلرية وكاَل من أجؾفا، وقَف يف وجه مـاهيض احلركة الثورية، اَُطِفَد وُضِرد من بال

ظفد كابؾقون الثالث، وهو زظقم اددرشة الروماكسقة التؼدمقة يف األدب الػركيس يف الؼرن التاشع 

 ظرش.

  ماري تقودور(. –ادؾك يؾفو  –مٌحقاته: )كرومويل 

  البمشاء(. –رواياته: )أحدب كوتردام 

  أوراق اخلريف(. –صعره: )أغاين الرشق 

م ألٍب فؼر، ظؿل يف حقاته وال 1618وهو من تقاِر الواقعّقة الـؼدية، ُولِد يف الؼرب من بورتسؿوث 

 يف صغره أظامالً متعّددة بسبب العوز والػؼر واحلرمان يف أٍته. شقام

أّما هو من حقث إبداظه فُقعدُّ من أظظِم روائقي الؼرن التاشع ظرش، جتاوزت صفرته مـذ بداية  -

 أظامله حدود إكؽؾسا، ُظِرف يف األدب العادي كاتبًا واقعقًا وهزلقًا وهاجقًا ظظقاًم.

: وهي جمؿوظٌة من الؼصص الواقعقة ظن احلقاة يف لـدن، وّقعفا باشؿه )صوٌر بقلم بوز(  من أظامله -

ادستعار )بوز(، وحتّدث فقفا ظن حقاة الػؼراء ومهوم الـاس البسطاء يف األحقاء الػؼرة، وفضح 

 األخالقي.األكاكّقة الزجوازّية، وحّب الطؿِع والرياء، وغروَر الزجوازيني الساديني وتشّوهفم 

رواية اجتامظّقة، يظفُر فقفا ظامل الٌقة يف لـدن كام هو الواقع، وظرَت الرواية مشاكل اجتامظقة  -

األضػال ادرّشدين وغرها..،  ذات صؾة بعامل اإلجرام مثل الػؼر، والظؾم، والسبقة، وأوَاع

ؾون الرّش ولؽـّه )تشارلز ديؽـز( مل يصّور األشباب التي ختؾق اجلريؿة، بل صجَب أفرادًا حيؿ
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والظؾم، والسبقة السّقئة والـظام اخلاضئ يف احلقاة يؼودان الـاس إىل خرِق الؼواكني )احلب 

 واخلر(.

 طفرت يف الرواية إكساكّقة )ديؽـز( وإيامكه بطبقعة اإلكسان البسقط اخلرة، وثؼته بؿستؼبؾه ادرشق. -

ولقػر تويست(، وهـا إداكة لـظام تدور أحداث الرواية يف دار األيتام، حقث يعقش ولٌد يدظى )أ -

دار األيتام، إذ يعاين أولقػر قسوة ادجتؿع، والترّشد والزد، إذ يؼاد األضػال مثؾه بصورٍة 

مستؿّرة اجلوع، وادراقبون وادوّطػون يف دور األيتام )ذئاب حؼقؼّقة(، هم قساٌة وطادون 

 وِذهون، وأولقػر يعقش ضػولته هـا.

ًة ظة جرائِم الٌقة، ولؽّن مصَر أولقػر يصُل به إىل أحِد األغـقاء فقستؾم ثروبعد ذلك يعِرض بشا -

 ويتعّرُف ظذ أقرباء حمّببني.

 

 
 

 انتهت احملاضرة
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معظؿه كان من ب الشػوي، ودمّر األدُب الرود مثؾه مثل معظِم آداب العامل بؿرحؾة األ -

إذ  مفّؿةاألساصر وادالحم، وبذلك فنّن الؼرن العاذ يف تاريخ األمة الروسقة يشّؽل مرحؾًة 

أصبحت أّمة تعبد األوثان، وطرفت الؽتابة، وكاكت مديـة )كققف( هي طاصؿة البالد السالفقة 

الروسقة، وفقام بعد أصبحت موسؽو طاصؿًة لروسقا، وازدهر األدب الرود يف الؼرن الثامن 

 طرش.

 

إّن احلديث طن تولستوي يؼودكا إىل احلديث طن األدب الرود بوجٍه طام، ألّن أدب تولستوي  -

 بوجٍه طام، وباألدب الرود بوجٍه خاّص. مرتبٌط باآلداب األوربقة

طاش تولستوي اثـني وثامكني طامًا، ويؼارب طؿره اإلبداطي الستني سـة، فؾؼد كرَش قّصته األوىل  -

 م.2121م، واستؿّر بالؽتابة والـرش إىل آخر سـة من حقاته، أي إىل طام 2563)الطػولة( طام 

قس اددرسة الواقعقة يف روسقا، وطارص طارص تولستوي كقؽوالي غوغول الذي ساهم يف تلس -

 مؽسقم غوركي، ودستويػسؽي.

كان له أتباٌع يف كّل أصؼاع الؽرة األرضقة، فؿن أتباطه يف فركسا الؽاتب الػركيس )رومان  -

روالن(، ويف اهلـد ادػؽر اهلـدي )ادفامتا غاكدي(، الذي كان يراسؾه، ويف العامل العريب مقخائقل 

ػاته الؽامؾة تسعني جمؾدًا.كعقؿة الذي بؾغت مم  لَّ
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 طاش تولستوي يتقاًم، ومل يتابع دراسته، فاكخرَط يف صػوف اجلقش. -

  ادراهؼة(. –الغارة  –أطامله: من أطامله )الطػولة  -

هي الرواية األهم يف تاريخ أدب تولستوي، ويف تاريخ األدب الرود، وكام أّن تولستوي قرأ  -

)إلقاذة( هومروس وتلّثر هبا، وواضح تلثره يف رواية )احلرب والسالم(، ففو مثل هومروس 

 يممن بلّن قوى غامضة تساطد هذا اجلاكب ادحارب أو ذاك.

 كتب تولستوي مؼدمة لروايته حتّدث فقفا طن كؼاٍط مخس: -

 الـؼطة األوىل: روايته غر تؼؾقدية كام يراها هو، ففي رواية أم مؾحؿة. .2

حاول تولستوي أن يذكر اخلصائص العاّمة لإلكسان، ومل يركز طذ األحوال ادعقشقة  .3

 لؾـاس.

استعؿل تولستوي الؾغة الػركسّقة، ألّّنا كاكت مستعؿؾة، فؽاكت خمتؾطة بني الؾغة  .4

 الػركسقة والؾغة الروسقة.

 األسامء تؽاد تؽون حؼقؼقة. .5

األحداث التارخيقة، وبني تـاول الروائي يتحّدث تولستوي غن الػرق بني تـاول ادمّرخ  .6

 هلذه األحداث، فادمّرخ هيتمُّ بالـتائج، يف حني أّن الروائي هيتّم باحلدث كػسه.

 يتساءل تولستوي يف هذه الرواية: )داذا حتارب ماليني البرش، ويؼتل بعضفم بعضًا؟(. -

 

 ُولِد كقؼوالي غوغول يف أوكراكقا، وكان والده من فاّلحي األرايض ادتوسطني. -
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ي طذ ضػاف دّرس التاريخ يف اجلامعة، بعد ذلك حتّوَل إىل األدب، وكتب )أمسقات يف مـزل ريػ -

ديؽاكؽا( ضّؿـفا ذكريات صػولته، وضفرت فقفا سخريته وهزله ومؼدرته طذ مزج اخلقال 

 بالواقع.

 

تؽتسب رواية الـػوس ادقتة لغوغول أمهّقًة خاّصة كوّنا متثِّل بداية فرتة الواقعّقة يف األدب الرود  -

 يف الؼرن التاسع طرش.

طذ استعباد اإلكسان يف زيادة أرباحه، يف هذه الرواية طامل اإلقطاع الرأساميل الؼائم صّور غوغول  -

 ووّجَه كؼده الالذع والساخر هلذا العامل.

ويف الوقت الذي يدين فقه الؽاتب الـظام اإلقطاطي، والبروقراصّقة بتفّؽٍم وسخرية، فنّكه يصّور  -

 معفا وثؼته بؿستؼبؾفا ادرشق.اجلامهر )الػالحني( بؿوّدة، مظفرًا تعاصػه 

 من أطامله أيضًا )ادعطف(. -

 

 ُولِد يف موسؽو يف أرسٍة كبقؾة فؼرة، يعؿل األب صبقبًا واألم ابـة تاجر. -

بؾزاك  –التحَق بؿدرسة ادفـدسني احلربقني العسؽريني، ثّم تطّور اهتاممه باألدب، فؼرأ )بوشؽني  -

 هومروس وغرهم(. –هقجو  –ديؽـز  –شؽسبر  –

 كرش أّول طؿل أديب )رواية أكاٍس فؼراء(. -

اكضّم إىل جمؿوطٍة من الشباب والضباط والصحػقني التي شّؽؾت حؾؼة اشرتاكّقة، وثم ألؼي  -

لؼبُض طؾقفا، وُحؽم باإلطدام طذ أفرادها، وحني تـػقذ احلؽم، وصَل قرار الؼقرص بتخػقف ا

 احلؽم إىل األشغال الشاّقة.
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 هذه احلادثة أّثرت يف حقاة دوستو يػسؽي، وهذا ما أشار إلقه يف رواياته دائاًم. -

 من أطامله: )اإلخوة كارا مازوف(. -

 اّّته يف أطاملِه إىل ادستؼبل. -

 

 
 

 

 

 انتهت احملاضرة
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