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ث هذه املحاضرة عن:  تتحدَّ

 مصطلح حضارة
 وادي الرافدين 

 حضارة خصائص
 وادي الرافدين 

 حضارة عصور
 وادي الرافدين

 

 خصائص أدب
 حضارة وادي الرافدين 

 الموضوعات التي تناوَلها
  أدُب حضارة وادي الرافدين

 العراق القديم( أدب)

 

 أسطورة
 وأصل األشياء الخليقة 

  ملحمة جلجامش 
 

 أؿطارٍ  ةَ باإلضاؾة إػ احلدود اجلغراؾقَّة احلافقة فؾعراق، ظدَّ  "وادي افراؾديـ"يشؿُؾ مصطؾح 

ْت إفقفا تلثرات هذه احلضارة، ؾاـتسبَ  ة أشاشّقة، مثؾ  تجماورة امتدَّ بالد "مـفا ظـارص حضاريَّ

قاز أو إحقاز(، وصاميل ما بَغ افـفريـ، ة مـ إيران ممّا ُيعرف أن بإه)إجزاء اجلـقبق ":ظقالم

هذه افثؼاؾات أو احلضارات افتل ؿامْت يف مثِؾ هذه إؿافقِؿ  د  ؿؽـ ظَ يُ  وبالد افشام وإكاضقل، إْذ 

 افّراؾديـ.امتدادًا حلضارة وادي 

صقؾة أو إصؾقَّة حسب تعبر إ افؼديؿة افتل ُيطَؾؼ ظؾقفا مصطؾُح احلضارة  هل إحدى احلضارات

ا كشلْت وتطّقرت مـ ثؼاؾات ادُ  خ )تقيـبل( أي احلضارة افتل مل تـبثْؼ مـ حضارٍة شابؼة هلا، بْؾ إَّنَّ مرِّ

 ظصقر ما ؿبؾ افتاريخ.

، ق.م "0333-0033": افعُك احلجرّي، حتك طفقر افؽتابة طصور ما قبَل التاريخ .1

 وإكساَُّنا ُيطَؾؼ ظؾقف اشؿ )تقاكدركال(.



 

 2         506 089 0992 جىال - ذخم كهيح اآلدابتجانة م - جنىب انمهعة -حماج  -هخذماخ انجامعيح ن مكتثح نسان انعرب 

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

ٓت إّول وؾقفا بدأِت ظك ؾجر افّسال -افشبقف بافتلرخيل - ـييالعرص احلجرّي ادد .2

 افؽتابة.

 افثافثة ق.م.افعك افتلرخيل يف مطؾع إفػ   –

 افشام مع افعقالمقغ. اجتفقا مـ بقادي بالد إموريون –السومرية  .3

 ومحقرايب. ، ق.م "0033-0333" إكادية )العرص البابظ( الؼديم .4

، ق.م 006 -606 "كبقخذ كك"و ،، افدوفة افؽؾداكقة"آصقر باكقبال"فؿ مؾؽ أشوريون .5

 .ق.م 006 " افػرس"، ق.م 006 – 000 "شؽـدر افؽبراإل"

: أمجَع افباحثقن حقَفُف أّكف أؿدم أدب أكتجُف اإلكسان، وهق أؿدم أدب حضارة وادي افراؾديـ مُ ِؿدَ  .0

 ـ اإلبداع وزمـ افتدويـ.مـ أداِب افققكاكقَّة، وآداب افؽـعاكقغ يف بالد افشام، مـ كاحقتغ: زم

يتؿقَّز مـ ؽره مـ أداب افؼديؿة، أنَّ تؾَؽ أداب ضرأ ظؾقفا افؽثر مـ افتحقير وافتبديؾ  .0

اح. َّ  واحلذف واإلضاؾة حسب اجلامعغ وافؼ 

َن بلؿالم افؽَ  ؿبؾ  ة ظذ أفقاِح افطغبَ تَ أما إدب افسقمري وافبابع جاء هبقئتف إصؾقة ؽر حمّقر، وُدوِّ

 كحق أربعة آٓف ظام.

 كسبة ظدد أفقاح افطغ اُدؽتَشػة تصؾ إػ مئات إفقف. .0

 :ويّتسم الـتاج إديب بـ

 ادقضقع أو افػؽرة مقجقدان. . أ

 إشؾقب إديّب افػـل، شقاٌء أـاَن صعرًا أم كثرًا. . ب

أكتَجِت إدَب ادبحقث اختقار احلقادث وادقاؿػ اُدمثِّرة، بافـسبِة إػ مػاهقِؿ احلضارة افتل  . ت

 ؾقف.
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آزدواج افؾغقي يف أدب بالِد افراؾديـ: )افؾغة افسقمرّية وافؾغة إـادّية أي افبابؾّقة  .4

 وأصقرّية(.

يزاُل حّقًا ظـ ضريِؼ افتلثرات افتل خؾََّػفا يف آداِب  ٓ  حضارة وادي افراؾديـ: إذْ تراث أدب  .0

 احلضارات إُخرى افتافقة فف.

أشامُء ادمفِّػغ وإدباء وافشعراء، مثال: أحد جامعل مؾحؿة جؾجامش ورَد اشُؿُف يف  َرْت ُذـِ  .6

 أوكتل(. –ُكسخ ادؾحؿة )شغ فقـل 

 أدب العراق القديم:

 مثؾ: ،ةظدَّ  افسقمري وافبابع مقاضقعَ  وافـثرُ   عرُ تـاول افشِّ 

ومشاـؾف، وشؾقِك افػرد كظرهتؿ إػ افؽقن واحلقاة وأصؾ افقجقد وإصقاء، وادجتؿع اإلكساين  

افعاضػّقة، ومشؽؾة ادقت وظامل ما بعد ادقت، واخلؾقد وافِؼقؿ آجتامظّقة، وحقاهِتؿ افروحّقة و

 وؿضقة اخلر وافؼ.

مة أصؾ أهلة وإصقاء وخؾؼ اإلكسان وأصؾ اخلؾقؼة وأصل الوجود وإشقاء .1 : ويليت يف ادؼدِّ

 ظؾؿ إشاضر )ادثققفقجقا( حتت ادصطؾحغ: افعؿران، ويدخؾ معظؿ هذه ادقضقظات يف

 ح.ـهـم اآلنــب. أص      أصم انكىن وانىجىد.     أ. 

 ، أي ما ُيصطَؾح ظؾقف )أدب افبطقفة وادالحؿ(ادالحم وأطامل إبطال وأهلة وأشباه أهلة .2

 .قصص الطوفان .3

 .أساصر ما بعد ادوت أو طامل إرواح والعامل إسػل .4

             ا اخلر وافؼ قظَ قُض ويدخؾ يف هذا افباب احِلَؽؿ وافقصايا وإمثال ومَ  احلؽؿةأدب  .5

 وافعدل اإلهلل.

 .أدب ادغامرة وادـاضرة واحلوار .6
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 أدب السخرية والػؽاهة وقصص احلقوان. .7

 أدب الّرثاء. .8

 أدب احلّب والغزل. .9

 الصؾوات والرتاتقل وآبتفآت والرتاكقم وإدطقة. .01

 قى والتعاويذ.الر  بعض  .00

 بعض افـصقص بافؾغة افسقمرية وأخر بافؾغة إـدية.

 :أتقة فـلخذ إمثؾة

 ؼة وأصل إشقاء.قأسطورة اخلؾ. 1

 . مؾحؿة جؾجامش.2

 البعث. - الوٓدة   متوز يؿوت وحيقا كل طام...  . العامل إسػل )ما بعد ادوت( طشتار ومتوز3

 )أكقامفقش بؾق" أصفر ؿطعة فدى افبابؾقغ هل )أشطقرة اخلؾقؼة افبابؾقة". 

  ا جاءت إفقـا مدّوكة بافشعر افبابع ظذ شبعة أفقاٍح مـ افطغ، وحيتقي ، افسبعةرؿؿ اخلؾقؼة َّٕنَّ

            وادئة وافسبعغ شطرًا أو بقتًا مـ افشعر، وجمؿقع ،ـؾ  فقٍح مـفا ما بغ ادئة واخلؿسة ظؼ

ة أؿدم ظفدًا.، ء أفػ بقتأبقاهِتا زها  تستـد إػ أصقٍل شقمريَّ

صارت  يدور حقل متجقد اإلفف مردوخ، إفف بابؾ، وذفؽ مـذ أنْ 

. أّما أصقريقن ؾجعؾقا اإلفف ق.م "0903 - 0970"مديـُة بابؾ ظاصؿة امزاضقرّية محقرايب 

 يف افـسخ أصقرية فألشطقرة. "مردوخ"بدياًل مـ اإلفف  "آصقر"
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ث طن كشوء اخلؾقؼةوكؼد    فا يتحدَّ  :م مؼطعًا من كص 

 (باسم( مَّ َس مل تُ )حقـام يف الُعذ مل يـبل طن السامء )"

 ( مل تذكر إرض باسم(إسػل)ويف الّدكى )

 ( ادوجود إّول، والدهم(وُس بْ )أَ )وحع كاكت مقاه 

 واحدة خمتؾطةوإم تقامة، والدة مجقعفم، 

 حتى طود قصب ءُيرى أي  يشأي  مرطى وٓ  ومل يؽن قد ُوِجَد 

 حقـام مل يظفر إغ الوجود أيٌّ من أهلة

 ومل ُتذكر أسامؤهم، وٓ ُخصصت وضائػفم وأقدارهم

 (:(سو وتقامةبْ وسط أَ )ثُم وجد أهلة يف وسطفام )

 باسؿقفام امو، وُدطَقاـخـؿو، ولِ قخجاء إغ الوجود، ل

مها ويطوٓ قامة  وقبل أن يبؾغا أشدَّ

 جاء إغ الوجود أكشار وكقشار وفاقُفام بسطة من اجلسم

 ثّم تعاقبت السـون وتؾتفا إيام

 فجاء إغ الوجود، آكو، بؽرهم، ووريثفم ومـافسفم

 ."أجل صار )آكو(، بؽر، أكشار، يصارع أباه.......

د هذا ادؼطع مـ افـصِّ إشطقري كشقء اخل بؾ )ُظذ(  ،ؾقؼة، إذ مل تؽـ هـاك شامءُُيسِّ

ـَ كك(، أي مل يُ وـذفؽ أرض )دُ  ا بِاشؿقفام، افعـك افثافث ادقاه، ومـ ثّؿ وجقد افذـر أبسق، رَ ذ

د بقٓدة أهلة افذيـ راحقا  وإكثك تقامة، وٓ يقجد يابسة وٓ آهلة، أّما افعـك اخلامس ؾقتجسَّ

ـقشار  –أـشار  -خلامق –وهؿ ) فقخؿق   .افـتقجة إػ ؿتؾفِ  سق ظذ حؽؿ افؽقن وتصؾبْ يصارظقن أَ 

 .أـشار( وفد   آكق  –
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بافـسبة هلذا ادؼطع  وتتؼاضع هذه إشطقرة مع كشلة افؽقن يف افـّص افتقرايت افذي مل حيؿؾ جديداً 

 .ت(قوأوٓدمها )ؿابقؾ وهابقؾ وكقح وص حقاء( –شقى إشامء )آدم 

مثؾ مؾحؿة جؾجامش، إذ ـاكت مُتّثؾ  لٍ مل تؽـ إشطقرة ذات مستقى ؾـل ظا من الـاحقة الػـقة

بعض مشاهدها ظذ هقئة مرسحقة أو دراما، وٓ شقام إحداث افتل تدور ظذ تغؾ ب اإلفف )مردوخ( 

 وإحالل افـظام يف افؽقن ثّؿ خؾؼ اإلكسان وكشقء افعؿران. ،ظذ ؿقى افؼ

 أهميتها:

هل مـ ظؼائد افؼقم يف أصؾ افقجقد وأهلة، وخؾؼ اإلكسان باإلضاؾة إػ أَّّنا تصّقر جقاكب مفؿة 

ظـ أحقال ادجتؿع مـ افـاحقتغ افسقاشّقة وآجتامظّقة، وكظريتفؿ يف أصؾ كظام احلؽؿ وأحقال 

-ضر افققكانمثؾ )أشا وهلا تلثٌر كبر يف إساصر الؼديؿة حلضاراٍت ُأخرىافبقئة اجلغراؾقة، 

 اإلؽريؼ(.

o كت ؿبؾ أربعة آٓف ظام  وهل أؿدم كؿقذج ٕدب ادالحؿ يف تاريخ أداب افعادقة، إذ إَّّنا ُدوِّ

 .ق.م "4333"

o  تعاج هذه ادؾحؿة مقضقع ادقت واخلؾقد بعده، إذ ُتبغِّ تشب ث اإلكسان بافقجقد وحؼقؼة ادقت

 وهل افساجقديا اإلكساكقة افعامة. ،افبدهيّقة

o "افرجؾ افذي دمة( وؾؼ افؾغة إـدية، وإّما )اشٌؿ معـاه إّما )ادحارب افذي يف ادؼ "جؾجامش

د ُأرسة( وؾؼ افؾغة افسقمرية، وهق رجٌؾ ثؾثاه مـ مادة أهلة وثؾثف بُِت صجرة جديدة أي شققفِّ ُقـْ َش 

 افبؼ.اشتلثرت باحلقاة وؿدرت ادقت ظذ افباؿل مـ ماّدة افبؼ افػاكقة، ٕنَّ أهلة 

o  ً033ثالثمئة ، ُيؼسؿ ـؾٌّ مـفا إػ شتة حؼقل، وحيتقي ظذ زهاء تتلفػ مـ اثـل ظؼ فقحا 

 يبؾغ ظدد أشطره كصػ افعدد. طػ وح الثاينباستثـاء الؾَّ  اً أو بقت اً شطر
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: يبدأ بظفقر جؾجامش افذي َظَرف مجقع إصقاء وأبك أرسارها، أؿام بـاء شقر افؾقح إّول .1

معبد ظشتار افّربة افطاهرة، أحّبتف ظشتار وخؾؼت ؽرياًم فف اشؿف )أكؽقدو(  )أوروك(، ويف

ا يف رصاٍع قكَ ؽُ قَ وصار يؿثِّؾ جؾجامش )رمز احلضارة( وأكؽقدو )رمز افبداوة( وافعػقية. وفِ 

 مستديؿ.

 : افكاع بغ جؾجامش وأكؽقدو.افؾقح افثاين .2

ؾجامش وأكؽقدو )افؾؼاء بغ احلضارة اكتفاء افكاع بادحبة وافصداؿة بغ ج: افؾقح افثافث .3

بابا( ُيرح  افبادية، وفؽـ يـزل ثقر وحق )مفبـ حققان افّز يفوافبداوة( ّٕن أكؽقدو َرضع 

 أكؽقدو.

              : ادعاكاة فؾقصقل إػ بقابة ؽابة إرز )حماوفة جؾجامش افبحث ظـافؾقح افرابع .4

 صديؼف أكؽقدو. فرؤيتف مرَض اخلؾقد( 

 اخلؾقد، افبحث ظـ افدواء. –افزمـ  ظدوِّ : ؿفر افؾقح اخلامس .5

يبؾغ مرحؾة افقظل، ؾتؼع يف حبِّف  : اخلؾقد يـتك ويعقد جؾجامش إػ أوروكافؾقح افسادس .6

 ظشتار وفؽـَّف هيجرها.

 : ؾـاء أكؽقدو.افؾقح افسابع .7

 ادلشاة. -: مقت أكؽقدوافؾقح افثامـ .8

 مقت أكؽقدو. دجؾجامش بع: اإلحباط افذي يراؾؼ افؾقح افتاشع .9

 : افبحث ظـ اخلؾقد وافػشؾ يف حتؼقؼف حقـام يصؾ إػ احلؽقؿ كبشتؿ.افؾقح افعارش .11

: كبتة افشباب وؿصة افطقؾان، وإمؾ افذي ـاد أن يتحؼؼ، ومـ ثّؿ ادشفد احلادي ظؼ .11

 يذوي ويتالصك حغ يػؼد جؾجامش افـبتة.

 يوجد كباٌت مثل الشوك يـبت يف ادقاه..."

 (()اجلديدة)احلقاة  ذا حصؾت يداك طذ هذا الـبات وجدت فإ
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 كزل إغ أطامق ادقاه حقث أبرص الـبات.... ....

 فخرج من طؿق البحر إغ الشاصئ        

 آكؾه )يف آخر أيامي( حتى يعود شبايبس ....

 يف مائفا فقفا لقغتسَل  دَ رَ باردَة اداء/ فوَ  وأبرص جؾجامش بئراً    

 ."ت الـبات....( الـبات/ فتسّؾؾت واختطػَ (كػس)ى )شذ  ةُ فشّؿت احلقَّ    

 : حقار ظـ احلقاة ما بعد ادقت بغ أكؽقدو افغائب، وجؾجامش احلارض.افؾقح افثاين ظؼ .12

 تـتفل ادؾحؿة باإلخػاق، وحتؿقة ادقت وؽقبقَّتِف.
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ث هذه املحاضرة عن:  تتحدَّ

 (الفيدا ()الموروث الفيدي وكتاب ) التراث األدبي الهندي تاريخ األدب الهندي
 النرفانا  البوذي َّة أسفار الفيدا

 ماهابهاراتا
 

احلضاري لؾفـد إىل ثالث حؼب يتَِّػُؼ ُعؾامُء أثار واحلضارة وإكثربقلقجقا عذ تؼسقؿ التاريخ 

 ة, وهل:رئقس

, وفقفا مراحؾ فرعّقة: ما قبَؾ  "م 1033"و  "ق.م 0333"ؼُع بني العام تاحلؼبة الؼديؿة التل  .1

 "ق.م 0333", والعرص الػقدي  مـ "ق.م 0333"إىل  "ق.م 0333"العرص الػقدي مـ 

ق.م, والعرص البقذي مـ  033ق.م إىل  1333والعرص الزامهاين مـ ,  "ق.م1333"إىل 

 م.1033ق.م إىل  033مـ ؾة اهلـدوشقة حق.م, وادر 033ق.م إىل  033

 م إىل هناية الؼرن الثامـ عرش.1033القشقطة التل متتدُّ مـ حؼبة احلضارة  .0

 م.1491حؼبة احلضارة احلديثة التل خضَعت فقفا اهلـد لؾحؽؿ الزيطاين الذي اكتفك  .0

سفقل ادحقطة ببحر قزويـ مـ كاحقَتل الشامل عاَصت الؼبائؾ أرّية يف بالد آشقا القشطك وال

ق, ففل مقضـُفا إصيل, ومـ ثؿَّ رحَؾْت باِحثًة عـ الؽأل واداء, ومحَؾْت معفا عادات وتؼالقد  والرشَّ

اشققن  بالبـجاوأشاضر وحؽايات صعبّقة. وحؾَّت يف بالد  )صامل اهلـد( التل يؼطـُفا الدَّ

ان قروٌث غـّل. مالدرافقديقن, ولدى همٓء أيضًا و   ومـ ثؿَّ حصَؾ ِِصاٌع بنَي أريني وُشؽَّ

 البـجاب, واكترَص أرّيقن.
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ان إصؾقني أثٌر كبٌر يف تشؽقؾ أعداٍد هائؾة مـ إشاضر   وكاَن ٓختالط أريني بالسؽَّ

َمـ واخلُرافات َعت عذ مرِّ الزَّ , قداشًة يف أعنُيِ اهلـدوس ْت , واكتسبَ وإكاصقد والّطؼقس التل جتؿَّ

سٍ  َل جزٌء مـفا إىل كتاٍب ُمؼدَّ ـسؽريتقَّة,  وحتقَّ   . "The Veda  - الػقدا"وهق كتاب ُكتَِب بالسَّ

احلافظ  "فقشـق"خالُِؼ العاََل, و  "برامها"وهلؿ ثالثة آهلة رئقسقني: ))برامها, و فقشـق, و صقػا((, فـ 

 اجَلقهر إلٌف واحد., وهؿ مـ حقث مدّمرهُ  "صقػا", و لفُ 

َة أشػارٍ وهل كتاٌب ضخٌؿ كؾؿة شـسؽريتقَّة معـاها ))ادعِرَفة((,  (:الػقدا) مـ إشاضر  يضؿُّ عدَّ

يـقَّة,  وإكاصقد ث عـ ققى الطَّبقعة ))صؿسفا, وقؿرها, ورحيفا, الدِّ اكقؿ التل تتحدَّ وإغاين والسَّ

 (.وغقثفا(

ُع هبا الـَّاُس إىل أهلة ومـ آبتفآت ؾقات التل يترضَّ  كل ُتباِرك يف إعامر وإرزاق. والصَّ

ة وفؾسػقَّة.  ة اُدرتبطة باحلقاة ادعقشقَّة, وكصقص فؽريَّ  ومـ إكاصقد البطقلقَّة والـّصقص الـَّثريَّ

 .واكتؼَؾ إلقـا ُمشاففًة عَز إجقال

ؽر. .1  ريغقػقدا: معرفة تراكقؿ الثَّـاء, والتعبُّد والشُّ

 الديـقَّة. معرفة إكغام والساتقؾشامفافقدا:  .0

 باجقرفقدا: معرفة أكاصقد إضاحل. .0

ة.أتارفافقدا:  .9 قك السحريَّ  معرفة الرُّ

 كؾُّ شػر عذ أقسام, هل: ويـطقي

عائر والتعالقؿ التل برامهاكا: وهل  .1 ُػ مـ جمؿقعة مـ الشَّ ة بالؽَفـة, تتللَّ كصقٌص خاصَّ

 وضَعفا الؽَفـة.



 

 51         506 089 0992 جوال - ذخم كهيح اآلدابتجانة م - جنوب انمهعة -حماج  -هخذماخ انجامعيح ن مكتثح نسان انعرب 

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

ة بالرُّ آركقاكا:  .0  ان.بهوهل كصقص خاصَّ

ؤى ادقتافقزيؼّقة اهلـدوشّقة.أوباكقشا .0  : وهل حقارات فؾسػقَّة, ُتعالِج الرُّ

ة بالّطؼقس, وقد وضعَ ماكسا .9 عراء. : وهل تراكقؿ وأغاٍن وصَؾقات خاصَّ  فا الشُّ

 والدة "بوذا":

ًة وَوَرعاً  , وكاكت زوجف ))مايا(( زيـَة الـِّساءحؽقامً مؾُِؽ كابقال فاشتق رجاًل كاَن  , وحدَث مجآً وعػَّ

امء... فواًل أبوض كبواِض الثَّلج ولُه ستَُّة )) رأت فواًل فتّوًا هيبُط مَن  أْن رأت ادؾؽة يف مـاِمَفا: السَّ

ة, رأتُه مايا يدخُل يف أحشائَِها, ورأْت ماليني أهلة يظهروَن علوها , وُيرىِّموَن هلا التَّسابوح, أىواٍب قويَّ

ة العادنَِي بغوامِض إمور... فقالوا: ... إنَّ صبّوًا سُووَلُد لُكام عل وِه دٓئُل فاستدعى ادلُِك الرباِِهَ

هامِة وكَرِم إخالق... وسوكوُن َمعبوَد البََش... إنَّ ابنُكام سوكوُن بوذا((  .ادقِدَرة والشَّ

ارشني قد تؽقُن وٓدُتُف يف العام  , وارتبَطت وٓدُتُف باخلُرافاِت وإشاضر "م060"ويف ِحساِب الدَّ

ُث عـ حقاِة بقذا, ِضَع يف الؼرِن لتل تروهيا أشػاُر جاتاكا, وهل كتاٌب وُ ا اخلامِس ادقالدي, يتحدَّ

 بلشؾقٍب يعجُّ بإشاضر.

 :اكا((فراُدتعبَّد وكؾؿُتُف ))الـ "بقذا"

ػًا زاهداً كشَل بقذا وترعَرع   وتعذيبُيامرُس الققجا  يف بقٍت مَؾؽّل, ولؽـَُّف ما لبَث أْن ترَكُف باحثًا متؼشِّ

َؾ بقذا إىل قاكقن احلقاة وِمػتاِح ولؽـَُّف َلْ يبُؾِغ الِعْؾَؿ والبصَرة, اهلـدوشقَّة,  الـَّػِس وفؼًا لتعالقؿ وتقصَّ

ـَ الرشِّ ٓ ُبدَّ أْن يليت الرّش((. احلؽؿة: ـَ اخلِر جيُب أْن يليت اخلر... وِم  ))ِم

فقات والطَّؿِع وإكاكقَّة  .خالُص الـَّػِس مـ اخلطقئة يليت عـ ضريِؼ التخؾُّص مـ الشَّ

ـُ أْن يؼقَد اإلكسان إىل الـرفاكا  احلبُّ    . ((Nirvana))وحدُه يؿؽ
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دة, مـفا:, بؾ بؼَقت غامضةلؾـرفاكا َل ُيعِط بقذا تػسراً  ة بؿعاٍن متعدِّ  , واشتعؿؾتفا الؽُتب البقذيَّ

عادِة يبؾُغفا  .1  اإلكسان باقتالعِف صفقاِت اجلَسد.حاٌل مـ السَّ

 .حتريُر الػرِد مـ عقدتِف إىل احلقاة .0

تِف. .0  اكعداُم صعقِر الػرِد بػرديَّ

اُد الػرِد باهلل. .9  احتِّ

عادِة بعَد ادقت. .0  فردوٌس مـ السَّ

 الفضائل وامُلحرَّمات اليت ناَدِت بها البوذيَّة:
, والؼراُر باحلّؼ, الؽال . أ م احلّؼ, الّسؾقك احلّؼ, العَؿؾ احلّؼ, اجلُفد الػضائؾ: ))اإليامُن باحلؼِّ

ؾ احلَّؼ, السكقز احلَّؼ((.  احلَّؼ, التلمُّ

مات: )) . ب ٓ تؼُتْؾ كائـًا حّقًا, ٓ ترِسْق أو تلخذ ما َلْ ُيعَط َلؽ, ٓ َتُؼْؾ َكِذبًا, ٓ َتُؼْؿ اُدحرَّ

 ((.عذ َدَكْس, ٓ َتْسَؽرْ 

عر اَدلَحمي اهلندويس  : الشِّ

, وتقىلَّ أخقُه العرش, مخسُة أوٓد "هبارتا"حاكِؿ  "باكدو"لِـ  ملخَُّصها:  "وهَق رضير, تقَّفَّ

 ."ذريتارصسا

إخر بؿؿؾؽِة هبارتا,  فالتَحَؼ  "دروكا"بطؾُف الذي أهاَن  "دوربادا"اَدؾُِؽ  وكاَن عذ عرِش باكجآ

َن هلا جقشًا. َؼ هلا اكتصارات كبرة, وكقَّ  وحؼَّ

ير "رصساذريتا", وكاَن ابـ ولّقًا لؾعفد ,عرَش هبارتا "دريقزان"تقىلَّ  يرالرضَّ  , وهق امرٌؤ حؼقٌد رشِّ

فِ  َر ادؽائَد لؾتخؾُِّص مـ أوِٓد عؿِّ  .دبَّ
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َرت ابـُة  واج,  "دروبادا"قرَّ ماِة زوجًا كعادِة بـاِت ادؾقك,  مؾِؽ باكجآ الزَّ وأراَدْت أْن ختتاَر أمفَر الرُّ

 أحُد اإلخقِة اخلؿسة وفاَز هِبَا. "أراغقن"فَعؾَِؿ 

فؿ هلؿ, اإلخقُة إىل هباراتاعاَد  عقَن ُمؾَؽُفؿُح وأصادوا اُدُدَن واحلقارِض, ورا بعَد اشتجابِة عؿِّ  قا يقشِّ

ِف يف ُلعبٍة خرِسَ فقفا اإلخقة  العفد, ولُّ  "دريقزان"حتَّك حؼَد عؾقفؿ  دوا فاحتاَل عذ أوِٓد عؿِّ فترشَّ

ـَ إُمراء  ممؾَؽتِِفؿ اثـَل عرَشَ عامًا,خارَج مـ جديد, واصسَط عؾقِفؿ أْن هَيقؿقا  وإْن َلْ جيْدُهؿ أحٌد ِم

ائع  .خالَل تؾَؽ الػسة ُأِعقَد هلُؿ مؾُؽُفؿ الضَّ

َدهؿ يف كتاِب الغابةَغْت أمَجُؾ الؼصِص التل حتؽل ويف هذا صق  .ترَشُّ

ة, وحدَث أْن  "اماتسق"ذهبقا إىل مديـِة   اددَّ
ِ
 "دروبادي" اجلقش يف هذه ادديـةرأى قائُد ُقَبقَؾ اكؼضاء

 ., فاكتفك إمُر بلحِد اإلخقة أْن قَتَؾفُ فلَحبَّفا "أراغقن"زوجَة 

فاِع عـفا, وكاَن  "ماتسقا"احتالَل  "دريقزان" حاوَل  َة الدِّ واكترَص َمِؾُؽفا ضعقػًا, فتقىلَّ أراغقن مفؿَّ

ِف, واحتجَّ دريقزان بلنَّ أراغقن كَشَػ عـ  ـِ عؿِّ  العام إخر, فحصَؾْت عذ اب
ِ
كػِسِف قبَؾ اكؼضاء

 ."دريقزان"وعقدهتِؿ إىل ممؾؽتِِفؿ وُمؾؽِِفؿ ومؼتؾ  اكَتَفت باكتصاِر اإلخقِة اخلؿسة َحرٌب 
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 األدب الفارسي بعد اإلسالم تيةالزرادش األدب الفارسي القديم
  عمر الخيام والرباعيات الشاهنامه  أبو القاسم الفردوسي

 

ة،  َف الػرُس إىل الػرس ُ صعٌب ذو جذوٍر ظؿقؼٍة ضاربٍة يف الؼدم، يـتؿل إىل جمؿقظِة الؼبائؾ أريَّ َ َفاَّتَّ

ـِ قبؾ ا ون يف ادـاضؼ الغربقَّة مـفا مـذ الؼرن الثام  دقالد.إيران، وأخذوا يستؼرُّ

ؾقا دولة إكؿقـقَّة، التل قىض ظؾقفا اإلشؽـدر ادؼدوين ظام ثالثؿئة وثالثٍة وثالثني قبؾ ادقالد،  صؽَّ

ة بؼقادِة مؾؽِفؿ ))أزدصر(( اشسداد  ثؿَّ اشتطاَع الساشاكققن مـُذ ظام مئتني وشتٍة وظرشيـ مقالديَّ

 السؾطِة ظذ بالِد فارس كؾِّفا.

إلف الشؿس والـقر، و))ماه(( إلف الؼؿر، : ))مقثراس(( كاكقا كغِرهؿ يعبدون ظددًا مـ أهلة

 و))أكقتا(( إهلة اخلصب وادطر....، بعد ذلؽ طفرِت ))الزرادصتقَّة((.

 

الشخصقَّة ادتؿقِّزة يف تاريِخ بالِد فارس والتل تـقُس بنَي  "ق.م555-627 "كسبًة إىل ))زرادصت((

ة واخلرافة، فؼد ُولَِد ظذ ضريؼة إبطاِل ادؾحؿقني مثؾ ))كقكػقصققس وبقذا((، إْذ ا ة والـبقَّ لعبؼريَّ

َر اهلل لقلقِدها ِف مـ الـقم ُيـبِّئفا بام قدَّ مـ مستؼبٍؾ ظظقؿ، وبلكَُّف شقف يصعُد إىل  هتَػ هاتٌِػ بلمِّ

 َب ))إفستا((.السامء، لِقلخَذ مـ ))أهقرا مزدا(( أي السقد احلؽقؿ كتا

ة مـُذ ضػقلتف  ، ولـاّم غدا رجاًل دظا إىل كبِذ إوثان.ُيؼال بدأت تظفُر ظؾقف ظالمات الـبقَّ

   الدياكة الزرادصتّقة دياكة ))ثـقية أو اثـقـقة(( واضحة مـ الـاحَقتني الالهقتّقة والػؾسػقَّة.
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 مـ اخلر. أهقرا مزدا: ))الروح اخلالِؼة(( هق خالؼ الؽقن بؽؾِّ ما فقف -

 أهريامن: ))الروح اُدفِؾؽة(( هق خالؼ الرشوِر مجقعًا. -

شة... حقث ُتقّقد الـار تؽرياًم  ـْ كاكت ُتؼاُم هلا ادذابح ادُؼدَّ مل تؽـ هلذه الدياكة هقاكؾ وأصـام، ولؽ

شة، ويعقُد اظتؼاُد الزرادصتقني  ؾ مع لـ))أهقرا مزدا((، وكاكِت الـار مؼدَّ ا ُتشؽِّ الشؿِس أققى إىل أَّنَّ

 الرمقِز الدالة ظذ ))أهقرا مزدا(( مصدر اجلالل واإلذاق والضقاء والطفارة.

أخالققَّة وققاكني اجتامظقَّة، تتؾّخص يف الدظقة إىل اخلر فِؽرًا وكالمًا  الدياكة الزرادصتقة هل فؾسػةٌ 

ُر يف اخلر ويؼقل اخلر ويػعؾف، وي تحذَّ بإخالق الػاضؾة وظؿاًل؛ فادممـ احلؼقؼل هق َمـ يػؽِّ

  والـبقؾة. 

س ))إفستا(( إىل زرادصت، ويتـاول أمقَر اخلؾؼ ))خؾؼ الؽقن((  ُيـَسُب كتاُب الزرادصتقَّة اُدؼدَّ

 والعبادات وادعامالت.

طفرت بعد ذلؽ ))الدياكة اداكقّية(( كسبًة إىل ))ماين(( الذي دظا إىل ترِك أكؾ الؾحؿ وذب اخلؿر، 

ّٓ ققام ادؾؽ ))هبرام وفرَض  ظؾقفؿ الصقام والزكاة، واكترشِت ))اداكقية(( اكتشارًا واشعًا مل حيّد مـف إ

 بـ هرمز(( بؼتِؾ ماين بتحريٍض مـ رجاِل الديـ.

ادزدكقَّة(( كسبًة إىل ))مزدك(( الذي ظاَش يف َّنايِة الؼرِن اخلامِس، يرى أّن الدياكة ))طفرِت 

ّٓ لسببني مها اداُل حل))مصائب الـاس مصدُرها ا سد والبغضاء، والـاس ٓ حتسُد وٓ تبغض إ

 والـساء((، ثؿَّ ُقتِؾ مزدك ظذ يد ادؾؽ ))قباد((.

  

ع، وبدأْت بقاِدُره بالظفقِر مع بداية الؼرن الثالِث  إدب الػارد بعد اإلشالِم صديُد الغـك والّتـقُّ

بعَد أْن تبؾقَرِت الؾغة الػارشّقة احلديثة ))الدرّية(( بعد الػتقحاِت اإلشالمقَّة، ودخؾت هذا  لؾفجرة،

مـ ادمثراِت العربّقة بصقرة مباذة أو غر مباذة، مثال: ))مقشقؼا الشعر وأوزاكف إدب كثٌر 

 كثٌر مـ مقضقظات الشعِر الشخيص ملخقذ مـ العربّقة((. ظربّقة، البالغة ظربّقة،
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قت: ))أبق ظبد اهلل الرودكل )روداكل(، أبق الؼاشؿ الػردود،  مـ أهؿِّ صعراء الػرس الذائعل الصِّ

 اخلّقام، شعدي الشرازي، جالل الديـ الرومل، فخر الديـ اجلرجاين((.ظؿر 

 الػردود الشاظر: تقجُد ثالث مسائؾ مرتبطة بشخصقَّتف وشرِة حقاتِِف هل: -

 يف صخصقَّة الػردود، والتل أخذت أبعاَدها الػـقَّة يف  الـزظُة الؼقمقَّة القاضحة

 مـ مؾحؿة الشاهـامف.مقاضقع كثرٍة 

 .ثؼافُة الػردود التارخيّقة ومعرفتف بلياِم  الػرس وأشاضِرهؿ وحؽاياهتؿ 

 .اضِّالظف اجلقِّد ظذ الثؼافة اإلشالمقَّة العربّقة 

 الشاهنامه:
  ٓ ُيشر الػردود إىل الشاظر ))أيب مـصقر الدققؼل(( الذي كَظَؿ ما مُجَِع قبؾف، فالػردود

دةخُيػل اظتامَده  ذات ضابع صػاهل، ودلقُؾ ذلؽ  ظذ َمـ شبؼُف، ومصادر ))الشاهـامف(( متعدِّ

 اشتخدامف مصطؾحل ))الؼّص واإلخبار((.

 .))تعـل كؾؿة ))صاه(( مؾِؽًا، و))كامف(( معـاها كتاب أو رشالة، أي ))كتاب ادؾؽ 

 ة ضخؿة تؼُع يف مخسٍة ومخسني ألَػ بقت ظذ البحِر ادتؼا َرب كظؿفا أبق وهل مؾحؿٌة صعريَّ

 الؼاشؿ الػردود يف الؼر ن الرابع لؾفجرة.

  ُؾ شجاًل حلقاة أّمٍة بلكؿؾفا، يضؿُّ تاريَخ الشاهـامف هل مؾحؿة الػرِس الؼدماء، إذ ُتشؽِّ

مـُذ أقدِم العصقِر بدءًا مـ خؾِؼ اإلكسان وحقاتف إوىل ))ظذ كحٍق  الػرِس وحضارهَتؿ

ًا بِِسَرِ ادؾقك الساشاكقني ومـ ظاَش يف مراِحؾ حؽِؿفؿ مـ ُُمتؾٍِط مع أشاضر اهلـد(( مرور

 أبطاٍل أشطقريني وما حدَث يف ممالِؽفؿ مـ وقائَع جسقؿٍة.

 ا  تروي وقائَع احلرِب واحلبِّ ظذ امتداٍد زمـل يبُؾُغ آَٓف السـني. إَّنَّ

 إىل أربعِة أقسام يرتبُط كؾٌّ مـفا بتاريخ دولٍة مـ دوِل الػرِس وهل: تـؼِسُؿ الشاهـامف 
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: ))بقشداد(( هق السابُِؼ إىل العدِل، مؾقُكفا ظرشة حؽؿقا ألػني و أربعامئة الدولة البقشدادّية .5

 وواحدًا وأربعنَي ظامًا، جيتِؿُع فقفا البطُؾ واإللف وادؾؽ.

كّؾ مؾؽ يبدأ اشؿف بـ ))كل(( ومعـاُه ادؾؽ أو العزيز، : كسبًة إىل أنَّ اشؿ الدولة الؽقاكّقة .2

مؾقكفا ظرشة حؽؿقا اثـتني وثالثني وشبعامئة شـة، واحلديُث ظـفا يؼسُب مـ القاقِع 

 التارخيل.

ة حؽؿ مؾقكِفا مئتا شـة، ومل هيالدولة إكشاكّقة .3  تؿ الػردود هبا َّٕنا كاكت دولةَ : مدَّ

 قطرٌة أو أجماد.ضقائػ، ومل يؽـ لؾػرِس فقفا ش

هُتا مخسامئة شـة، وظدُد مؾقكِفا تسعٌة وظرشون مؾؽًا، وهل دولةُ الدولُة الساشاكّقة .4 ظظؿِة  : مدَّ

 الػرس وأجماِدهؿ، وأحداثفا أقرب إىل القاقِع التارخيل.

  ُخيتؾِط ، ٍـّ فقف القاقع بإشطقرة، يػتِؼُر إىل السابِط وآكسجام،  الشاهـامف كتاب تاريٍخ وف

مالمحفا: ))شفراب وُرشتام(( و))اإلشؽـدر((، وادالحِؿ العاضػّقة ))زال ورودابف(( بعض 

 و))بقجـ مـقجف((.

 ِم ألٍػ ومائٍة ُولَِد ))ظؿر اخلقام(( يف العام ألٍػ وواحٍد ومخسني وماَت يف ظا :اخليام الشاعر

َؾ بني إمصاِر اإلشالمّقة، وظاَد إىل  واثـتني وثالثني، كشل يف كقسابقر ظاصؿة خراشان، وتـؼَّ

 كقسابقر وماَت فقفا.

  ،كان اخلّقاُم ضبقبًا قديرًا وظادًا فؾؽّقًا وفقؾسقفًا ورياضّقًا وصاظرًا، أبدَع يف الرياضّقات والػؾؽ

إىل  مـ آذار أّول أياِم السـة ))الـقروز((، ُترمِجت أصعاُرهُ  25دُّ عيُ  ،ووضَع تؼقياًم جديدًا لؾسـة

 كؽؾقزّية والػركسّقة.اإل
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  ،ـِ اخلّقاُم صاظرًا ُُمِسفًا، بْؾ كان ظذ روظِة رباظّقاتف هاويًا، ُيعزِّ بالشعِر ظـ خؾجاِت الـػِس مل يؽ

ُيعَرف ظـف أكَّف أبدَع غَر  وُيذيُع بِف دعًا مـ إفؽاِر وادشاظِر وكبضاِت الروح، لذا مل

 ))الرباظّقات((.

  ُتعدُّ مشؽؾُة تقثقِؼ الرباظّقات واحدة مـ أظؼِد ادشاكؾ يف تاريِخ إدِب الػارد، وقد ظؽَػ

ـِ يبحثقَن يف ُمطقضاِت الرباظقات  ادسترشققن والباحثقن اإليراكققن ظذ مدى قرٍن مـ الزم

ِة كسبتفا إىل اخلقام، َفالتؿسقا معايَر كؼدّية الؽثرة احلؼقؼقَّة وادزّيػة ُُماولنيَ   التثبَُّت مـ صحَّ

ـَ الرباظّقات وأمّهفا:  تتـاوُل مت

ػاتِف. .5  اتِّساق الرباظقَّة مع صخصقَّة اخلقام وفؾسػتف ومذهبف ومملَّ

ة أو تارخيّقة رصحية. .2  اشتبعاد الرباظقة التل تشتِؿؾ ظذ أخطاء لغقيَّ

 الرباظّقات مـ ظرِص اخلّقام. قرب الرباظّقة ادختارة مـ .3

  تعقُد صفرة اخلّقام العادّقة إىل ما تـطقي ظؾقِف الرباظّقات مـ كظراٍت فؾسػقَّة ومقاقػ فؽرّية

ركا بلبقؼقرّية ))ضرفة بـ العبد(( ودظقتِف إىل اقتـاِص لذاِت احلقاة قبؾ ادامت، وقؾِؼ ))ادتـبل  ُتذكِّ

 وأيب متام((.

 مثال مـ الرباظّقات: 

ِة القجقِد ومعـك احلقاِة وادقت:يت  ساءُل ظـ ظؾَّ

 ُأِِتَ يب هلذا الؽقِن مضطِربًا فؾؿ

ب.... ّٓ حْرة وتعجُّ  تِزْد يل إ

  ت وأنَّ إياَم كافذٌة مفام ضالت، فقدظق إىل اغتـاِم ادؾذات ولؽـَُّف ُيدِرُك أنَّ احلقاَة زائؾٌة مفام امتدَّ

 قبؾ فقاِت إوان:

ّٓ أظقَش   بعُد وٓأخاُف أ

 أدرك مَجَع الرفاِق إْن حرضوا
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 َفؾـغَتـِؿ حلظًة كعقُش هبا

ـْ بعُد يـػُد العؿر  لعؾَّ م

ُة تػسرات:  الققت بادؾّذات، وهـاك ظدَّ
ِ
 تتبّدى دظقاتُف الرصحية إىل إفـاء

ْؽِر وذب اخلؿر. .5 ّٓ اإلفراُط يف السُّ ة لقس فقفا إ  الرباظقات اخلؿريَّ

ؾ يف أرساِر الؽقن وألغاز القجقد، وثـائّقة ادقِت واحلقاة.اقسان مخرة اخلّقام  .2  بالتػؽِر والتلمُّ

 حتؿقؾ اخلؿرة رمزًا صقفّقًا. .3

 

 

 

 

 انتهت احملاضرة
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     الرئيسةالمالمح 
 لألدب اليوناني

 أنواع األدب اليوناني:
 األساطير

 

 أسطورة أوديب

 

 :الفّن الملَحمي
 

 مؤلفهما هوميروس اإللياذة واألوديّسة
أوُجه االتِّفاق والتَّّباُين بين 

 الملحمَتين
 

ع تاريخ إدب افقوكاين ظذ ثالث مراحل أشاشّقة  , هي:يتوزَّ

أدُُبا شاَد ؾقفا افـظام افسقاد افَؼَبع, متتدُّ ظَز إفف افثاكقة ؿبَل ادقالد,   

عبقَّة وإكاصقد ادؾحؿقَّة افبطوفقَّة.اف ياتصػاهي, طفَرت ؾقفا إشاضر واحلؽا  شَّ

ابع ؿبَل وتـتفي يف هناية افؼرن افرَّ  اكقة ؿبَل ادقالد,تبدُأ مَع هنايِة إفِف افث  

لِ  ))اإلفقاذة,  , ؾقه طفَرت مؾحَؿَتا هومروسكحضارات ادُدن وادامف ادقالد, وهي مرحؾة تشؽُّ

تَّاب افّدراما افؽبار ـُ  .ؾان((يس, أرشطو, يوروبقد: ))أشخقؾوس, شوؾوـؾقسوإُوِديّسة((, وطفَر 

ل اإلمزاضورّية تبدأ من مطَؾع افؼرن افثافث ؿبَل ادقالد,    وتـتفي مَع تشؽُّ

 افدراما ظذ افؽومقديا. واؿتصار, وتتؿقَُّز افػـون إدبقَّة بافتَّؼؾقد, افروماكّقة

كوٌع أديبٌّ صعبّي, فُه صؽُل حؽاية, وهي جمفوفُة ادـَشل,  Mithإشطورة  تعريف األسطورة:

يِن وافّطؼوس, وذاُت صؾٍة وثقؼ ُث ظن أهلة أو إبطال ادؾحؿقغ, ٍة بافدِّ أو إحداث وتتحدَّ

س  .اخلارؿة, أو إحداث افتارخيّقة ذات افطَّابع ادؼدَّ
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ماكّقة من أؿَدِم إكواِع إدبقَِّة طفوراً  هَي  - ا أصدُّ ارتباضًا بافعؼِل امَن افـَّاحقِة افزَّ  بدائّي افبسقط.ف, ٕهنَّ

بدائي, إْذ يتساَءل ظن افظَّواهر ؿد تؽوُن إجابًة ظذ أشئؾة اإلكسان اف :األسطورة منالغَرُض 

 أو وٓدِة آهلٍة وضبؼاِِتَا وأكساُِبَا.اخلاّصة بتـظقم افؽون أو كشوئِه, 

كات افطبقعةوتؽوُن تػسرًا فبعِض افعادات آجتامظّقة وادعتؼدات, أو احلديث ظن  من صَجٍر  مؽوِّ

, وأصبَحت احلؽاياُت وأهنار, وبَِحار. ؾؽلُّ حؽايٍة ُوِضَع هلا تػسٌر خاصٌّ ُبا وِجَبال, وحقواكاٍت 

ِر افعؼِل افبؼّي  َرْت بنضاؾاِت تطوُّ  .شؾسؾًة من إشاضر, وتطوَّ

اظر  ؿة  "دوسهقسقو"ؿاَم افشَّ ادس ؿبَل ادقالد.. بجؿِع إشاضر ادتػرِّ افذي ظاَش يف افؼرن افسَّ

ومَن . ))أكساب أفِـَفة(( وصقاؽتفا يف كظاٍم متؽامل يف ؿصقدتهِ ة, ـفَ ـوأفِ  ونِ ادتعؾِّؼة بخؾِق افؽَ 

دى وافـَّرجس)): إشاضر افقوكاكقَّة  ((.سقوبرومقث((, ))((, ))ٓوـونأوديب((, ))افصَّ

ُه شُقؼَتُل ظذ يِد ابـِه. ؾؾامَّ  :تقوُل األسطورة إنَّ ـَفـََة َمعَبد دفػي تـبَّموا فِـ ))ٓيوس(( َمؾُِك َضْقَبة أكَّ

ِة  من يمَخَذ وُيْرَمى , هو ُأوِديب, أمَر ادؾُك بلنْ وَفَدت  زوُجُه ))جوـست(( وفداً  جَبل ظذ ؿؿَّ

ظاِة حيؿؾُه إػ ممؾؽِة و  ,"ـي" , ودَّا ))بوفقبوس(( احقُث َتربَّى يف بقِت َمؾِؽِفَ  "ـوراكثقا"فؽنَّ أحَد افرُّ

ذينَ , , خرَج مَن ادديـةِ حؼقؼَة أمرهِ  ُأوديب َف ظرَ  ُه شقؼتُل أباهُ  واشتَشاَر افؽفـََة افَّ ُج , أخزوُه بلكَّ ويتزوَّ

ُه, ُه, ؾقؼوُدُه افؼَدُر إػ  أمَّ ُه ترَك أباُه وأمَّ لَّ افتي وَجَد ؾ "َضقبة"خرَج مَن ادديـِة طاّكًا أكَّ ـُ قفا وحشًا يسلُل 

اُف ؾنْن ملْ ُُيِْب ظـُه أهَؾَؽُه, شمآً,  بهِ  َمْن  َمرَّ  ُن ظرَّ
ادؿَؾَؽِة أنَّ افَعرَش  ويف ضريؼِه ؿَتَل َمؾَِؽَفا, ؾُقعؾِ

, ؾُقِجقُب ُأوِديب ظن شماِل افوحِش, ؾقؿوُت افوحش, ْن يؼِِض ظذ افوحشِ ـفِـؿَ  َدؾَِؽَة شقؽوكاِن وا

ُج أوديب مَن ادَ  هِ ؽَ ؾِ ويتزوَّ  .ِة أمِّ

ى مَرٌض ؿاتٌِل يف ادديـة,   ايف ضَ يتػشَّ قَبة أنَّ وباًء حلَّ بادديـة بسبِب ؽَضِب أهلة ظذ ؿاتِِل ِوؾَق ظرَّ

َّٓ بطرِدهِ َمؾِؽِفا "ٓيوس"  ., وفن ُيْرَؾَع افوباُء إ

َتُه وـقَف ؿَ   هِ و َل أباهُ تَ وَيعِرُف ُأوِديب حقـَفا ؿصَّ َج من أمِّ  .تزوَّ
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ا   ُه,  "جوـست"أمَّ ة أمُّ َرُع داِخَل افؼرِص ُتريُد صـَق َكػسفا, ؾَقتَبُعفا ؾُتصَدُم باحلؼقؼِة ادلشاويَّ , وَِتْ

, وَيػْ ُأوديب,  هبيَّ  تؽػرًا ظن ذكٍب اؿسَؾُه دوَن َؿصد. ُل بِه ظقـَهُ ؼَ ويلخُذ دبُّوَشفا افذَّ

 حّتى وؾاتِه. ظذ ُمراؾؼتِهِ  , وُترِصُّ ابـُتهُ َضقبةبعَد ذفَك ُيْطَرُد ُأوديب من  

ات اجتامظّقًا  , فعالؿتِه افوثقؼة بزوِز افوظي افؼوميؼٍة فألشاضريف مرحؾٍة ٓحطفَر  ومالمح وظي افذَّ

 وتارخيّقًا وؿومّقًا.

 هوميروس((:))اإللياذة واألوديّسة, ومؤلُِّفُهما 
اظِر افقوكايّن  فقتَّانافبطو تـَسُب هاتان اَدؾحؿَتان: تعريفهما ظاَش يف افؼرن افذي  هوميروسإػ افشَّ

 افتاشع ؿبَل ادقالد.

ؽَل هاتان ادؾحَؿَتان ؿصقدَتان بطوفقَّتان صعبقَّتان ؿبَل  عبيُّ َٓزَم  ؛افـفائيَّ  أْن تلُخَذا افشَّ ابُع افشَّ ؾافطَّ

عَر افبطويلَّ خاّصًة, عَر اَدؾَحؿيَّ ظاّمةً  افشِّ ـاَن يروهيا صعبّقة,  حؽاياٌت وأشاضر وهو يف أصؾهِ , وافشِّ

 وُمـِشُدون وُمَغـُّون.ُرواٌة 

ُف اإلفقاذة :ُيَؼاُل   ُه ممفِّ دة ظن موفدِه وضػوفتهِ وفقَس هُ  ,وإوديّسة إكَّ َـّ وكشلتِه  ـاَك معؾومات مم

: وؿاَل آَخرون, هـاك ظّدة ُصعراء ٓ صاظر واحد, وذهَب بعُض افباحثغ إػ افؼول: بلنَّ وحقاتهِ 

 صاِظَرين.

 وهي, وهو آشم إصع دديـة ضروادة: ؿّصة إفقون وإفقاد, ))إفقاذة(( معـى ـؾؿة :اإللياذة .1

 أفف بقت. شّتة ظؼ حوايليف  ضويؾة, تؼع ؿصقدة مؾَحؿة

ر  -  باريس" أو أؾروديت ؾقـوس افػصَل اخلتاميَّ من حرب ضروادة افتي بدَأْت ظـدما أؽَرْت تصوِّ

 ؾفبَّت ,َمؾِك أشبارضة "مقـقالوس"زوجة  "هقؾغ"يغ بخطف أحَد إُمراء افّطرواد "باريامبن 
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ؾاِع ظن َذؾَِفا "أجاممـون" بؼقادة افقوكان واكتَفت احلؽاية بتدمر ضروادة  ,وحارَصت ضروادة فؾدِّ

 وهزيؿة جقشفا.

, وُمداؾٍع "سيبار"أخي  "هقؽتور" وبَطؾَِفاُمداؾٍع ظن ضروادة بَغ  أفِـَفـةيف هذِه ادؾَحَؿة تـؼسُم 

 .ظذ احلقاد "أبوفؾو"و ,"جوبقس"ــ  , يف حغ تؼُف بعُض أفِـَفـة"خقلآ"ظن افقوكاكقغ وبَطؾِِفم 

, وفؽنَّ احلرب "خقلآ"ظذ َشبقٍَّة, واظتزال  "أجاممـون"مَع  "خقلآ"من حلظة خالف  اَدؾحَؿةتبدأ  -

فالكتؼام, وُتساظُدُه  "خقلآ"ؾقفبُّ  , ؾُقؼَتل,خقل بافِؼَتالصديق آ "باتروـؾقس"أفِـَفـَة ُتغري 

ظًا  "هقؽتور"وافُِد  "بريام"إفقِه  ؾقؼِض ظذ هقؽتور, ؾقذهباحلؽؿة.  آفِـَفة "مقـرؾا" أفِـَفـة ُمترضِّ

 , وُهـا تـتفي اإلفقاذة.يستؾَم جثََّة ابـهِ حتَّى 

ا احلؽاية إصؾقَّ   ـقَف اكتفى حصاُر ضروادة بدخوهِلَا ظن ضريِق اخلداع بحصاٍن خشبّي  ويسة ؾأمَّ

َؾت أفِـَفة))ِحَصان ضروادة((  ظذ افؽاِهن  , وـقَف تدخَّ
ِ
 "ٓوـون"فتـػقِذ هذِه اخلديعة بافؼضاء

 .بذفك "أؾروديت"بعَد أْن أوَحْت إفقِه أفِـَفـة  افذي اـتشَف اخلديعة

ُة  معـى ـؾؿة أوديسةاألوديّسة:  .2 َتروي يف , وهي ؿصقدٌة مؾحؿقٌَّة ضويؾة, "أوديسقوس"ؿصَّ

َة افبطِل افقوكاينّ بقت أفَف اثـَي ظَؼَ   حرِب ضروادة أْن يشقَّ ضريَق ظودتِه  افذي آَثرَ  ؿصَّ
ِ
بعَد اكتفاء

 ُأخرى. وؿَذؾتُه إمواُج من جزيرٍة إػ, ضلَّ افطَّريَق وتاَه يف افزِّ وافبحر , وأثـاَء ظوَدتِهِ بـػسهِ 

ا زوُجُه  - , ؾُفم ُيريدوَن بافَعرش , ؾؽاَكت ُتعاين مَن افطَّامعغَ "إيثاـا"يف ممؾؽتِِه  "بقـقؾوب"أمَّ

واَج  ُه هنارًا, وتـؼص ـاَكت حتوُك جزءًا مـهُ  , وـاَكت تِعُدُهم بعَد اكتفائفا من حقاـِة ثوٍب مـفاافزَّ

ُر اختقاَر أحِدِهم فقالً  فِم من ؿوِس زوِجَفا, فؽـَّفا تـصاُع يف افـفاية وُتؼرِّ  ذيطَة أْن يؼوَم برمي افسَّ

وآكتؼاِم مـفم  ويؼوُم بتـػقِذ إمرِ  "أوديسقوس", ؾقعجزون, إػ أْن يظفَر "أوديسقوس"

 وزوِجِه اُدخؾصة. وافعودِة إػ ظرصهِ 

 



 

 03         506 089 0992 جوال - ذخم كهيح اآلدابتجانة م - جنوب انمهعة -حماج  -هخذماخ انجامعيح ن انعربمكتثح نسان  

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

اِرُشون ))بعُضُفم(( أنَّ مؾحؿَة إوديسة امتداٌد ضبقعيٌّ  , ؾإوػ تبدُأ دؾحَؿِة اإلفقاذةيعتؼُد افدَّ

 افثاكقة, 
ِ
ُث ظن أوديسقوسمن حلظِة اكتفاء  .ة إشاشقغاإلفقاذ أحِد أبطالِ  وتتحدَّ

ا أوجُه آتِّػاِق وافتَّباُين, ؾفي ـأيت  :أمَّ

 أوُجه االتِّفاق بيَن الملحمَتين:  .أ
ُث ـلٌّ من ادؾحؿَتغ ظن جاكٍب جزئي   -1 , ؾاإلفقاذة "أوديسقوس - خقلأ" من حقاِة بَطَؾقِفاَم  يتحدَّ

ُث ظن ؽضِب   .وإوديسة ظن ُمغامرات ُأوديسقوس "أخقل"تتحدَّ

 وافتَّسؾُسِل افبـائيِّ ادـظَّم واُدسابط. بوحدِة ادوضوع ـلٌّ من ادؾحؿَتغيتَّصُف  -2

اظِر متامًا ظن ادؾحؿَتغ -3  .جتاَه أبطافِه اُدتصارظغ , ؾفو يؾتزُم احِلَقادؽقاُب افشَّ

دَق افػـيَّ يف ظرِض ظذ أشؾوٍب ؾـي  رؾقعتـطوي ادؾحؿتان  -4 , ؾؿن افـاحقِة إوػ كجُد افصِّ

ةكجُد ادؼدراِت ادوشق , ومن كاحقٍة ُأخرىوُكْبٍل أخالؿقَّغ بسؿو   ادسائلِ  ة ؼقَّة وافؾغويَّ  وافتَّصويريَّ

 .عافقةاف

امء -5 ػع وحُيؾُِّق يف افسَّ وأفِـَفـُة , ضاَبُع ادؾحَؿَتغ ضاَبٌع أشطورّي, ؾافبطُل يـتؼُل إػ افعافـَِم افسُّ

بُّ  ـإبطال تـزُل إػ إرض وتصبُح 
 ....افخوتلـل وترََض وحَتَزن حُتِ

ؾِم واحلُبِّ  -6 واحِلؼِد  ُتعافُِج ادؾحؿَتاِن بعَض ادسائِل اإلكساكقَّة افُؽزى, ـؿسائِل احلرِب وافسِّ

 .وافغرة

 أوُجه التَّباُين بيَن الملحمَتين:  .ب
ُة َحرٍب يزُز ؾقفا , اختالٌف يف افُبـقِة وافؾُّغِة وإشؾوب -1 ا ؾاإلفقاذة ؿصَّ افعـرُص افّدرامي, أمَّ

 ؾتؼوُم ظذ ظـرِص اُدغامرة افػردّية. إوديّسة

ا , يف اإلفقاذة رِصاٌع واكؼسام بَغ أفِـفـة -2  .ؾَتخؾو من ذفك إوديّسةأمَّ



 

 03         506 089 0992 جوال - ذخم كهيح اآلدابتجانة م - جنوب انمهعة -حماج  -هخذماخ انجامعيح ن انعربمكتثح نسان  

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

ة, ظواصف, افبقئة افؼَص  -3 ا إوديّسة ؾبقئُتفا بحريَّ ة ))ضروادة((, أمَّ امءصقَّة يف اإلفقاذة ِصبُه بريَّ  وافسَّ

 زرؿاء, وافغقوم بقٌض.

ا إوديّسة  ,"هقالكة"كشَبْت حرُب ضروادة بسبِب ظشِق امرأة هي  -4 خصقَِّة أمَّ ا جتعُل من افشَّ ؾنهنَّ

ة  ةً  "أوديسقوس"زوج  "بقـقؾوب"إكثويَّ   كامقًة يدوُر حوهَلا جزٌء ـبٌر مَن إحداث. صخصقًَّة حموريَّ

 

 

 

 

 
 انتهت احملاضرة
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 الشعر المسرحي الشعِر الغنائيمصطلح  وضروبه الشعر الغنائي
 الكوميديا التراجيديا أنواع المسرحّيات: 

 

ازدهَر الشعُر الغـائي بػضِل ازدهاِر الديؿوقراضقَّة  السقاشّقة التي ترافؼت مع كؿوِّ احلقاة العؼؾقَّة، 

 لذاِت الػردّية.وكؿوِّ ا

 مصطلُح الشعِر الغنائي:
، ومعـاها؛ الشعُر الذي ُيغـَّى بؿرافؼِة الؼقثارة، ولُه رضبان: lyrikosاصُتقَّ من الصػِة القوكاكّقة 

                 ، وُتؾؼقِه اجلوقة عادًة مصحوبًا بالرقِص عذ أكغاِم الؼقثارة،"مولبي"واشؿه  الشعر اجلامعي

يـظُؿفا صاعٌر وُيغـقفا بؿرافؼِة أكغاِم الؼقثارة،  ، وهو قصائد"ميلوس"واشُؿُه  والشعُر الفردي

ُث هذِه الؼصائُد   عن ادشاعِر الػردّية اخلاّصة.وتتحدَّ

بؿرافؼة أداٍة إنَّ أهمَّ ما ُيؿقُِّز الشعَر الغـائّي القوكاين ارتباُضه بادوشقؼى، فؼد كاَن الشاعُر ُيـِشُد قصائَدُه 

ا ))ادوشقؼىمن أدواِت  ؿُة الرئقسة التي متقِّز هذا الشعَر قبَل ادوضوعأي ، إذ إَّنَّ              ادوشقؼى(( السِّ

 أو ادعاين أو البـقة الشؽؾقَّة.

 ضروبه:
: يعـي أغـقة احلداد أو ادرثّقة، وتـاوَل الشعُر اإللقجي موضوعاٍت متبايـًة ٓ جيؿُع اإللقجي الشعر .1

الـظِم وأوزاكه، ففـاَك قصائد كاكت ُتغـَّى يف حػالِت الرشاب، وُأخرى محاشّقة بقـفام إٓ أشؾوب 

ُتغـَّى يف احلروِب، أو تارخيّقة تتغـّى بلجماِد ادايض وُُتؾُِّدها، وكان هـاَك قصائد خاّصة بالرثاء، 

ُن عذ صواهد الؼبور، من صعرائِ وُأخرى قصرة جدًا ُتغـَّى عـد قبوِر ادوتى، أو ُتد  ه ))كالؾقـوس((.وَّ
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: رأى بعُض الباحثني أنَّ كؾؿَة ))إيامبوس(( مرتبطة باشم الػتاِة إشطورة الشعُر اإليامبي .2

ٌة  من  َة احلزيـة ))بر شقػوين(( تبتِسم، ورأى آخرون أنَّ الؽؾؿَة مشتؼَّ ))إيامب(( التي جعؾِت الربَّ

، من صعرائِه  عؿالً ُمست، ٕنَّ هذا الوزَن كاَن "هاجمَ "الػعِل ))إيبتو(( بؿعـى 
ِ
يف اهلجاء

 ))أرخقؾوكوس(( وكاَن رجَل حرٍب وفنٍّ يف الوقِت كػِسه، وكان حماربًا واقعّقًا ٓ بطولّقًا.

يف الثؼافِة القوكاكقَّة  فا الشاعُر بؿرافؼِة آلِة الؼقثارة، وهي فنٌّ ضارُب اجلذورِ ق: ُيغـِّ إغاين الػردّية .3

ُل جزءًا رئق ة ذاتّقةٌ الؼديؿة، وُيشؽِّ خاصة يتغـَّى فقفا الشاعُر  سًا من الػولؽؾور، وإغـقة الػرديَّ

 .ألؽايوس((بؿشاعِرِه وعواضِػه اخلاّصة، ومن أبرِز صعرائِه ))

كاٍت هي ))الؼصقدة، ادوشقؼ: تؼوُم إغـقة اجلامعقَّة عذ ثالِث إغاين اجلامعقَّة .4 ، وحركاُت امؽوِّ

وإغاين  ،وادديح ،وإفراح ،أمّهفا: ))أغاين الـرص ،إغراضِ  الرقِص((، وتتـاوُل جمؿوعًة من

 الديـّقة((.

التعؼقد، وحيتاُج إىل  صديدةَ  بػسِة آزدهاِر احلضاري، ُيعالُِج قضايا فؽرّيةً  ادرسحيعُر ارتبَط الشِّ 

 .())ادرسح، ادوشقؼا ادرافؼة، هـدشة الصوت، الرؤية، اخلؾػقَّة، ادؿثِّؾني....(

 ))شوفوكؾقس، أشخقؾوس، يوروبقدس، أرشتوفان((. :ادرسحقنيمن أهمِّ 

           مل يبتؽِر القوكاكقون الػنَّ ادرسحي، فؼد كان موجودًا عـد غِرهم من الشعوِب، إذ إّن فنَّ الدراما 

َر عن الطؼوِس الديـّقة التي كاكت ُتمدَّى غـاًء ورقصًا.  قد  تطوَّ

 في مصَر ))مسرحية أبيدوس((:
كتقجًة لزواِج إرض  ُولِدَ  اخلصب والـامء الذي مؼتِل ))أوزيريس(( ربِّ  ادرسحقَّة قصةَ  حتؽي

ق الغـاء وادوشقؼا.  والسامء، هبَط إىل إرض لُِقعؾَِّم ادرصيني الزراعة والصـاعة واحِلَرف وتذوُّ

عذ عرِش مرص،  أخَتُه ادؾؽةمَّ ترَك زوَجه ))إيزيس(( وأصاَد اددَن وادعابَد، مـَح صعَبُه العدالة..، ث

 من دوِن حروب.واكطَؾَق إىل أقايص آشقا يػتُح البؾداَن 
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 والتَّسؾُّط، زوجه ))إيزيس(( عذ عرِصه، أّما ))ِشت(( أخاُه فؽاَن صغوفًا بالسؾطةحافظت  -

عن جّثة زوِجفا  "إيزيس" ْت اشتطاَع أن يضَع ))أوزيريس(( يف صـدوٍق ويرمقِه يف الـقِل، بحثَ 

قفا وكثَر أصالءها، راحت ))إيزيس(( تبحُث عن  ودفـْتفا، فغِضب ))ِشت(( وأخرَج اجلّثة، ومزَّ

ؾت إىل أهلة أن تعقَدُه إىل احلقاة، فلعادتُه إهل  دفـَتُه، ثمَّ توشَّ
ٍ
 زوِجفا، وكّؾام عثرت عذ جزء

ِ
ًا إىل ـأصالء

 العاملِ السػيل.

خاّصًا الذين أَصادوا معَبدًا  اء، واكتؼؾت إىل القوكاكقنيـصِب والـَّؿفارتبطت هذه إشطورة باخل -

ابع ق.م باإلله ))أوزيريس(( َة يف الؼرن الرَّ  متوز وعشتار.. وُتشبُِه قصَّ

 ابن ))زيوس(( َرّب إرباب  ارتبَطت هذِه إشطورة عـَد القوكاكقني باإلله  ))ديوكقسقوس(( -

 .((كادموس))ابـة  ((شقؿقيل))الذي أحبَّ 

 .بروعتِه وهبائهِ  ((شقؿقيل))أْن تراُه  ((زيوس))غاَرْت وضؾَبت من زوجة ))زيوس((  (( هرا)) -

ا برش.فاحسَقْت  ((شقؿقيل))رَأتُه   ، فؾْم تستطِْع مؼاومَة ضقائِه َّٕنَّ

 أكؼَذ ابـَُه وأرشَؾُه إىل إرِض إهلًا لؾخصِب والـامء واهبًا الػرَح واحلقاة. ((زيوس)) -

الرشؿّقة حُيبُّ القوكاكقون هذا اإلله ٕكَّه يؿـحفُم الـشوَة والؾذة، وكاكوا يؼقؿون آحتػآِت 

رون بجؾوِد  مون الؼرابني، ويغـون ويرقصون ويتـؽَّ بالطؼوِس احتػآً بِه وتؼديسًا له، وُيؼدِّ

 احلقواكات.

حؽايٌة جاّدٌة ُتمّدى عذ خشبِة ادرسح، وتـتفي عذ كحٍو ملشاويٍّ دائاًم  :انتراجيذيا أو انمأساج .1

حقُث يؿوُت البطُل، ُتعالُِج قضايا اإلكساِن الُؽزى، وتؽوُن مستؼاًة من إشاضِر الؼديؿة 

ٌر، ُيمدِّي إىل مستوى من آكػعاِل الـػيس.  واحلؽاياِت الشعبقَّة، أّما أشؾوهبا ففو رفقٌع ممثِّ
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 الضوء تعت
ِ
عذ الشخصقَّات، ؿُد ادلشاة من الـاحقة الػـّقة عذ ))الؽورس(( اجلوقة، التي تؼوُم بنلؼاء

 والتعريِف بخؾػّقاِت إحداِث وبواعثِفا غر ادعروضة عذ اخلشبة.

  :من أهمِّ ادرسحقني

 مرسحقة برومقثقوس(( اإلله برومقثقوس كصُر اإلكساِن، حتؽي ادرسحقَّة:)) 

عـدما أراَد كبُر أهلة زيوس أن يػـي البرش، هبَّ برومقثقوس لؾدفاِع عن اإلكسان، فرسَق الـاَر التي 

أهلة، وأعطاها لإلكساِن كي يـتِػَع هبا، ثمَّ عؾََّم اإلكساَن الػـوَن واحِلَرف اُدختؾِػة كاكت ِحؽرًا عذ 

حّتى عؾَّؿفم كلَّ يشء ))الشؿس، الرشوق، ادـازل، والعؾوم وادعاِرف، إذ كاكوا ٓ يػفؿون صقئًا، 

 الؽالم، احلروف((.

ب تعذيبًا  غِضب ))زيوس(( لػعؾِة ))برومقثقوس((، فلمَر أن ُيشدَّ إىل صخرٍة يف جباِل الؼوقاز، وُيعذَّ

ُد كلَّ يوٍم بعَد أْن يـفَشُه الرخ...،  صديدًا، ثّم أمَر ضائَر الرخ أن يـفَش يف جسِدِه، فؽاَن جسُدُه يتجدَّ

وُمعتَزًا  ويستؿرُّ تعذيب ))برومقثقوس(( دوَن أْن يستسؾِم، أو يساجع متحّديًا جزوت آهلِة إودب

مه ل  بـي البرش إىل أن تـشقَّ إرُض فتفوي الصخرُة وبرومقثقوس معًا.بام قدَّ

 َ م لإلكساِن التحُّضُّ ِم ثؿـًا، واإللُه الذي قدَّ َد صخصقَّة برومقثقوس، وأنَّ لؾتؼدُّ أراَد أشخقؾوس أْن يؿجِّ

 عاكى يف شبقِل ذلك.

العقِد(( أي وُترِِجت بؿصطؾِح ))ادؾفاة((، وتعـي كؾؿة كومقديا ))أغـقة  انكوميذيا: .2

، عـدما كاَن الػالحون حيؿؾون إىل أثقـا 
ِ
آحتػآت اخلاّصة باإلله ))ديوكقسقوس(( يف بداية الشتاء

 دكان اخلؿِر التي عرصوها.

 ارتبطِت الؽومقديا بالـؼِد السقاد وآجتامعي والػؾسػي وإديب. 
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 :من أهمِّ ادرسحقني الؽومقديني القوكاكقني

 :أرستوفان

ر إىل حاّفِة الػؼِر،  ٍج من امرأٍة أرشتؼراضقَّة، أوصَؾُه ابـُُه ادبذِّ ث ادرسحقَّة عن فالٍح عجوٍز متزوِّ تتحدَّ

عذ ذلك من مدرشة شؼراط ))دكاكُة  وادـطَق، لؽـَُّه خُيِػُق باحلصولِ فلراَد أْن يتعؾََّم التػؾُسَف 

 إفؽاِر((.

ُج من هـاَك متؽؾِّاًم شػسطائقًا ويدافُِع عن كػِسِه  َل الػؾسػَة السؼراضقَّة، حقُث يتخرَّ أرشَل ابـَُه كي حُيصِّ

 وعن أبقِه ضدَّ الدائـني باجلدِل وادـطق.

تػقدًا من الػؾسػِة التي جتعُل احلقَّ باضاًل لؽّن آبَن كاَن عاّقًا، فبدأ بالتطاوِل عذ أبقِه ورضبِِه، مس

 .والباضَل حّؼاً 

 تـتفي ادرسحقَّة باشتثارِة إب وغضبِِه، واكدفاعه كحَو بقِت شؼراط حاماًل صعؾة الـاِر كي حيِرقفا.

 

 

 

 

 انتهت احملاضرة
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ث هذه املحاضرة عن:  تتحدَّ

 دب الالتينياأل
 ))الروماني القديم(( 

 

 فيرجيل واإلنياذة
 

 بي في العصوِر الوسطى:واألدب األور

 األدب اإلنكليزي. 2 تريستان وإيزو األدب الفرنسي. 1

 أقسام الكوميديا الكوميديا اإللهية األدب اإليطالي. 3

 األعراف(( القسم الثاني ))الَمْطهر أو القسم األول ))الجحيم(( بداية الكوميديا

  القسم الثالث ))الفردوس(( 
 

 بو افؼديؿي مـذ افؼرِن افسوبِع ؿبل ادقالد.وطفرت رومو ظذ مرسِح إحداث ذم أور  

مبدظغ ذم افػؾسػي ـوفقوكوكقغ، وذم توريخ ؾؾسػتِفم ٓ يوجُد شوى ؾقؾسوٍف  ومل يؽن افرومون 

 واحٍد هو ))أؾؾوضغ اإلشؽـدراين((.

 ه(( فؾشوظر))اإلكقوذ صعرًا مؾحؿّقًو مو خال ـون تؼؾقدًا فؾقوكوين، ومل يبدِع افرومونُ إدب افروموين  

 ))صقؼون((.))ؾرجقل((، واهتمَّ افرومون بوخلطوبي ـبالؽِي 

  :فؾشوظر ؾرجقل ظؿالن صعرّيون

ث ظن حقوِة إريوف وافػالحغ، ومو يتداوفون من حؽويوٍت  :األول ))أكوصقد افرظوة(( تتحدَّ

 وأشوضر، بلشؾوٍب رؿقق.

 : ))أكوصقد احلؼول(( تتحدث ظن افزراظي وؾـوهنو.الثاين
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هي مؾحؿُي افروموِن افُؽزى، كظَؿفو ؾرجقل ذم اثـي ظؼ ـتوبًو، تبدُأ من هنويِي حرب ضروادة افتي  

 .يعي احلصوِن اخلشبياكترص ؾقفو افقوكوكقون افذين اشتطوظوا دخوهلو بػضِل خد

 ))ؾقـوس((. ي، وأمٍّ هي اإلهلتروي ادؾحؿي ؿّصي افبطِل ))إيـقوس(( افذي ُوفَِد من أٍب ضروادي 

ًْ شػقـُته ظذ   َض هو وأتبوُظُه فعواصَف ظوتقي، ؾرَش اشتطوع افبطُل اهلروب من ضروادة، وتعرَّ

 صواضئ فقبقو ؿريبًو من ))ؿرضوجـي((، ومؾؽتفو ))ديدو((. 

              يؾتؼي ))إيـقوس وديدو(( ويروي هلو ؿصَص مغومراتِِه، ؾتؼُع ))ديدو(( ذم حىِّ إيـقوس  

 وـذفك هو.

ُر افرحقل، ومل تستطع ديدو مـَعهُ    ؾؼتؾً كػسفو. إيـقوس بلمٍر من أهلي يؼرِّ

إيـقوس ذم حروبِه يستؿرُّ إيـقوس بؿغومراتِِه ودخوفِه افعومل افسػع حّتى تـتفي ادؾحؿي بوكتصوِر  

 وؿقومه ببـوء مديـي رومو.

اثفو فؽي يضقَف افروموكقون ظذ موضقفم ادؾحؿي فقس هلو شـٌد تورخيي، فؽن تمَّ اختالق أحد 

 أجمودًا.

 األدب انفرنسً: .1

ؾً ممؾؽُي ))ؾراكسقو(( بدءًا من افؼرِن افعورش ادقالدي، واكؼسؿً إػ ؿسَؿغ:   تشؽَّ

 صاميل وأدبُه من افـوِع افؼصيص. .أ

 َى ظذ أدبه افشعر افغـوئي.جـويب ))إؿؾقم بروؾوكس(( ؽؾ .ب

: يدوُر حوَل أو ))افشعراء اجلوافون(( ((افسوبودور))وطفرت طوهرٌة ذم أدب اجلـوب هو صعر  

ؿبول افسقِّدة أو جوَء افردُّ أو ـون ))ـقػام ويستؿرُّ ذم ُحبِِّه خُمؾِصًو ، إظجوب افػورس بسّقدة احلُّى 

 رؾضفو((.
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ارشغ إػ أنَّ صعر ))افسوبودور((   عر افعريب ))احلّى افُعذري(( تلثَّرَ ذهَى ـثٌر مَن افدَّ ، بوفشِّ

حوت وإوزان إكدُفسقَّي  مـفو. ـوكُه ؿريبوً  وـذفَك بودوصَّ

ي ))أكوصقد اُدغومرة أو ادآثِر((  امل طفَرت افؼصَّ ُث ظن  ذم افشَّ  افبطوفي وادغومرة، وتدور حوَل تتحدَّ

 .يػتِخر هبو افػركسقُّون بوكتصورِهم ذم رصاظوهتِم مَع خصومِفم )افعَرب( .صخصقَّوت ))صوردون((

 :من هذِه إكوصقد

ُث ظن ادؾِك ))صوردون(( من  أهمِّ   عبقَّي، وهي تتحدَّ ادالحم افبطوفقَّي افشَّ

، و))جوكقؾون(( افذي وؿَف مَع ادؾِك، وفديِه ُمستشورون، ومـفم ))روٓكد(( مع افعرب ورصاظهِ 

َن مِ  إػ أْن تلتقِه اإلمداداتويستطقُع ادؾُِك افعريب هزيؿته، افعَرب،  ُُيوِرب ((روٓكد))، وؿَف ضّده

 .ؾَِؽفوويؼتُل مَ  ويدخُل رسؿسطي ، ويـتؼُم ِمَن اجلقِش افعريب))صوردون(( ادؾِك

َي ُحىٍّ  ُم ادؾحؿُي ؿصَّ  .((، وخطقبته أودبَغ ))روٓكد وُتؼدِّ

، ؽر صحقحي، ؾوٕحداُث وإشامُء واُدُدُن وإموـُِن ِمْن إبداِع ادمفِّف احلؼقؼُي افتورخيقَُّي فؾؿؾحؿي 

 ـثر من إشوضر.َن هلو أصٌل تورخيي، وفؽن ؾقفو وإْن ـو

 وهي ؿصي روموكس ضويؾي تتحّدث ظن احلىِّ وادغومرة. 

بطُؾفو تريستون افذي يشورك ذم حرٍب ضدَّ ممؾؽِي خوفِه ادؾك مورك فصوفِح خوفِه، وُُيرح بسقف  

 ذم إيرفـدا وهي ابـُي أخ ))مورهوفً((.))مورهوفً(( ادسؿوم، وتـؼذُه ))إيزو(( 

ر مورك افزواج بنيزو، ويذهُى تريستون خيطبفو فه، وحقـفو خُيؾِّص ممؾؽي إيرفـدا من وحٍش   يؼرِّ

ومن ثمَّ تواؾق إيرفـدا ظذ زواِج إيزو ادؾك مورك، ضخم، وُيرح بسمِّ افوحش، وتـؼذُه جمددًا إيزو، 

س وُيبون بعضفام.ويرحل تريستون هبو إػ خوفِه، وذم اف  سػقـي يؼبون من رشاب احلىِّ ادؼدَّ
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ض إيزو فؾتطفِر بوفـور.   تتزّوج إيزو من ادؾك مورك، وتبؼى حتىُّ تريستون، ظؾَِم ادؾك وتتعرَّ

ًِ إيزو ))إيزو افثوكقي((، وحقـام يلمُل من فؼوء إوػ ختقُِّى طـُّه افثوكقي،   ج تريستون من أخ يتزوَّ

ُل إيزو ومتوت بجوكبِه ومن ثّم يدؾـون معًو وتظفُر ظـد ؿز ـلٍّ مـفام كبتتو ظوشٍ ويؿوت حزكًو، تص

 .تؾتّػون ظذ بعضفام

 األدب االنكهٍزي: .2

من أهمِّ مالمحفم مؾحؿي بقووفقف، تتحّدث ادؾحؿي ظن ؿّصي افبطل ))بقووفقف(( ومغومراتِه  

شي.  ورصاظوته مع احلقواكوت اخلراؾّقي ادتوحِّ

يؼتُل وحوصًو خُيؾِّص مـفو افبؾدان ــ))افدكامرك((، إذ ؿه ظذ وحشفو افذي  بقووفقف بطٌل  

ه أيضًو ))أم جركدل((. يتؽّون من كصِف صقطون وكصف إكسون،  واشؿه ))جركدل((، ويؼيض ظذ أمِّ

 يعود بقووفقف إػ افسويد يتبّوُأ ظرصفو، وُيؽُم افبالد ويـؼ اخلر. 

رًا بجروِحِه  ذم أيومه إخرة يؼيض ظذ تـغٍ   وخيؾِّص افـوس مـه، وُيرُح بؿخوفبه ويؿوت متلثِّ

 افبؾقغي.

، وفؽّن ثؿَن آكتصور يبؼى ؽوفقًو إذ ؿّدَم حقوته ؾداًء فؾخِر.   تعرُض ادؾحؿي اكتصور اخلر ظذ افؼِّ

 األدب اإلٌطانً: .3

ًِ افػـون وأداب ظن مرسِح احلقوة، إػ  إفق من  أن ظود ظوكً إيطوفقو ذم افؼرون افوشطى وؽوب

  ن أهمِّ مجديد حغ حتّوفً مدهنو إػ مراـز دمورّيي مفؿي ظذ ضريق ادواصالت بغ افؼِق وافغرب، 

 صعراء إيطوفقو ذم ذفك احلغ ))داكتي أفقجري((.

ذم ؾؾوركسو ذم وشِط إيطوفقو، ظوش يتقاًم، وحصل ظذ ؿدٍر  "م56:9 "فد أصفر صعراء إيطوفقو، وُ  

ـبٍر من افعؾوم ادختؾػي، ؾؼد ـون ظورؾًو بوفػؾسػي وافالهوت وافسقوشي وافتوريخ وافطىِّ وافؽقؿقوء 
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افقوكوين بقي افؼديؿي، ومطَّؾعًو ظذ افساث ودٍد من افؾغوت إورعوافؼوكون وادوشقؼى، وـون مؾاّمً ب

 يب افؼروشطي واإلشالمي.  ووافروموين وإور

ترييس((، مل تسوظده افظروف ظذ افزواِج ًة ؾؾوركسّقي ذات مجوٍل أّخوذ، ُتدظى ))بقووأحىَّ داكتي ؾت 

ّٓ ثالث مرات، ورّبام هي ٓ تعرف بحبِِّه هلو، وُتوؾقً وهي صوبٌي، أمو داكتي بؼي  هبو، إذ مل يؾتِق هبو إ

 وؾّقًو ضواَل حقوته. حمّبًو هلو

 

خقوفقًَّي ؿوم هبو إػ ظوملِ أخرة، وأهنوهو افؽومقديو ظـد داكتي ؿصٌي صعرّيي ضويؾي وصف ؾقفو رحؾًي 

بـفويٍي شعقدٍة، وهي كؿٌط أديب ٓ يـتؿي إػ افػـون إدبّقي، بل خؾؼفو داكتي خؾؼًو جديدًا، ؾجوءت ذم 

 ظوملِ افشعِر جديدًة مودة وصورة وظبورة.

 

ُن من مئي كشقد، ـّل واحٍد مـفو يتلّفُف من  بقتًو، وتـؼسُم إكوصقُد إػ أؿسوٍم ثالثي، وـل  589تتؽوَّ

مي. 77ؿسٍم يـؼسُم إػ   كشقدًا، وكشقد ادؼدِّ

 

شبقل  تبدأ حقـام يضلُّ داكتي ضريؼُه ذم ؽوبٍي موحشي ))ؽوبي اخلطقئي وأثوم((، ويريد أن يسؾَك 

ر واخلالص، ؾؾم يستطْع، تـؼذُه حبقبته ))بقوترييس(( وتسؾِّؿه إػ افشوظر افروموين ))ؾرجقل((  افتطفُّ

 افذي يؼوده ظز اجلحقم وادطفر.

 يؼول داكتي ذم افـشقد إول من افؽومقديو:

 يف منتصِف رحلة العمِر التي ُكتَِبت علونا"
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 وجدُت ىفيس يف غابٍة مظلَمةٍ 

ى الدرُب أمامي....           ))يرى فهدًا، أسدًا، ذئبة.....((ُُتُت فوها،   واَّمح

......... 

 فاعرتَض صريقي فجيةً 

 شكُل رجٍل أجّش الصوِت لطوِل الصمت...

 ألسَت فريجول؟ ألست الونبوَع العذب...

 خذين معَك إىل بّوابة القديِس بطرس

."فمشى صامتًا، وبصمٍت تبْعُتهُ 

جقل ويؼػون، ؾقشوهدان آكتفوزيغ وـقف ُيرؾُض كؼؾفم ؾال ُيؼبؾون ذم يصُل داكتي برؾؼِي ؾر

إػ افـعقِم.. وظـدمو يصالن إػ ))خورون(( خوزن جفـّم، يرؾض إدخوَل داكتي اجلحقِم، وٓ يـؼؾون 

 ّٕكه من إحقوء:

  "هقفه! أكً، أّّيو احلّي! ابتعْد.."

بعَد ذفك ُيدخُؾه ؾرجقل، ويعزا هنَر ))أخرون(( افواؿع ظذ حوّؾِي اجلحقِم، ثّم يدخالن ))افؾقؿبو(( 

ُحِؼ افشعراء وافػالشػي وإبطول افذين موتوا ؿبل ادسقحّقي أو وؾقفو ذم اجلحقم،  :الدائرة األوىل
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بعَدهو وظوصوا حقوَة افػضقؾي ومـفم: ))هومروس، هؽتور، إيـقوس، أرشطو، شؼراط، ابن شقـو، 

 ابن رصد، ؾرجقل((

 ))مقـوس((. يدخؾفو داكتي بعد أن يتعّرض دو تعّرض فه مع خورون:  الدائرة الثاىوة

 داكتي افشفواكقغ من افعّشوق مثل ))ـؾقوبوترا، هقؾغ(( ُيعّذبون ذم اهلواء دوَن توؿُّف.ويضُع ؾقفو   

هغ.الدائرة الثالثة  : يضُع ؾقفو داكتي افّؼِ

رين، يتؼوذؾون بوفصخور، وهم يتشومتون.الدائرة الرابعة  : يضع ؾقفو داكتي اجلشعغ وافبخالء وادبذِّ

ٌُ الدائرة اخلامسة تـتفي ضبؼوُت اجلحقم إظذ وتبدأ ضبؼوُت اجلحقِم إدكى،  : وهي مستـؼٌع حق

ؿون بعَضفم بلشـوهنم.  يضُع ؾقفو داكتي افغضوبغ يؿزِّ

 : يضُع ؾقفو داكتي ادؾحدين واهلراضؼي.الدائرة السادسة

 : وُتؼسم إػ حؾؼوت:الدائرة السابعة

 وادسقئون إػ افػنِّ وافطبقعي.ادجّدؾون  ، ادـتحرون، هنر من افّدِم ))ادسقئون إػ اجلور((

 وظذاهبم يرـضون بوشتؿرار.

: وهي ظذ صؽِل ظؼة خـودق متسؾسؾي، ويضُع ؾقفو داكتي افغّشوصغ، وافؼّوادين الدائرة الثامنة

ؼوق وادزّيػغ، وهي أضخُم  وادتؿؾِّؼغ وافعّراؾغ وادرتشغ وادـوؾؼغ وافؾصوص وزارظي افشِّ

 افدوائر.
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: تتلّفف من أربِع حؾؼوٍت، يضُع ؾقفو داكتي اخلوئـغ ٕهؾفم وأوضوهنم، من بقـفم التاسعةالدائرة 

))ؿوبقل، ّيوذا اإلشخريوضي، بروتس، ـوشقون(( افؾذان خوكو ))يوفقوس ؿقرص((، وذم آخِرهو 

 ُيُؼ افشقطون.

ففم ِر أهؾه وتوجُّ قفم بحسى ذكوهِبم، وختتؾف ظن كحو اجلـّي، وترؿِّ  خيتؾُف ادطفر ظن اجلحقم بتطفُّ

اجلحقم، واَدْطَفر هـدشّقًو مبـيٌّ ظذ شبِع دوائر تسبؼفو اجلزيرُة وصوضئفو وشػِح اجلبل، وإؾريزان، ثّم 

 تليت بوابُي اَدْطَفر، ؾوفدوائر افسبع ثّم افػردوس إريض.

حورشُه طـًو مـُه أهّنام  خيرُج افشوظران ))داكتي وؾرجقل(( ويصالن إػ صواضئ ادطفر، ؾقوِؿُػفام 

 هوربون من اجلحقم.

يسـفام ويؼود ؾرجقل داكتي إػ افشوضئ ـي يغسَل يديِه بـدى افصبِح، ويزيَل ظن ظقـقِه  

 افضبوب، ويـظِّف وجفه من أدران اجلحقم.

رين ذم توَبتفم وافؽسوػ وادوتى واحلّؽوم ادفؿؾغ، وه  م يـطؾؼون إػ شػِح اجلبل ويريون اُدتلخِّ

 يتطفرون من ذكوهبم.

ّٓ يـظران إػ اخلؾف، يصالن إػ: نيصال   بوابي ادطفر، يدخالكه ظذ أ

صخورًا هوئؾًي، وؾقِه يؾتؼي داكتي بؿالٍك  : وؾقِه ادتؽزون يزحػون حومؾغافؽوركقش إّول .5

 يؿسُح جبقـَُه بجـوحقِه، ؾتزوُل ظـُه خطقئُي افؽزيوء.

 ن ))ِخقَطً ظقوهُنم بلشالٍك من حديد((.: ؾقِه احلوشدوافؽوركقش افثوين .6

 : يتطّفر ؾقه افغوضبون.افؽوركقش افثوفٌ .7
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 : ادتؼوظسون.افؽوركقش افرابع .8

 : اجلشعون وادبّذرون.افؽوركقش اخلومس .9

 : افِؼهون.افؽوركقش افسودس .:

 : افشفواكقون.افؽوركقش افسوبع .;

 وبذفك ختّؾص داكتي من ذكوبِه.

ر مـفو  يسـُه ؾرجقل، وُيتوبِع دخول افػردوس مع ))بقوترييس((، تطؾى مـه آظساف بذكوبِِه وافتطفُّ

ذم مقوه هنر ))فقثي((، ؾقتطّفر، ويعرف احلىَّ ادؼّدس، ويغدو صوحِلًو، وحتّوفً روحُه افبؼّيي إػ 

 روٍح إهلقي، ثّم يرتػُع معفو إػ افسامء.

هرة(( ثم افرابعي افؼؿر((يـتؼُل بعدهو إػ ))ؾردوس  ، يصعداِن ظطورد، يصعدان افسامء افثوفثي ))افزُّ

 ))افشؿس(( وؾقفو افالهوتقون، ثّم افسامء اخلومسي ))ادريخ(( وؾقِه ادحوربون ذم شبقل اهلل.

وَم افعودفغ، ثّم يرتػعون إػ افسامء اف  افسودشي ))ادشسي((، ويرى ؾقفو داكتي احلؽَّ
ِ
سوبعي ثّم إػ افسامء

ؾغ تتجّذ بلكواٍر شوضعي. ٌُ أرواح ادتلمِّ  ))ُزحل(( حق

ٌُ افـجوم افثوبتي، وؾقفو يرى إصعوظًو مـرًا، إّكه))ادسقح    افثومـي حق
ِ
يصُل داكتي إػ افسامء

تُه ظذ حديؼي، يرى ؾقفو داكتي افوردة ))مريم افعذراء(( وافزكوبق  ادـترص((، يسؽى أصعَّ

شل((، ويرى ـقف  تصعُد افسّقدة افعذراء برؾؼِي ادسقح إػ افسامء إمبرّيي. ))افرُّ



 

 04         506 089 0992 جوال - ذخم كهٍح اَدابتجانة م - جنوب انمهعة -حماج  -هخذماخ انجامعٍح مكتثح نسان انعرب  ن 

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

ظه بقوترييس،   ُيتوز داكتي اختبوراِت اإليامن، حّتى يصَل إػ إمبريوم ))افسامء ادؾؽّقي((، ؾتودِّ

صػوظَي افؼديس  وتذهى إػ مؽوهِنو بغ ادبوَرـغ، ُيصع داكتي بَغ يدي افسقدة افعذراء، يرى بعدهو

 ورد اهلل((.))برك

وي ظذ مبوِدئ ادسقحّقِي افصوؾقي اخلوفقي ي من افرؤيِي ادسقحّقي، افتي تـطظومَلٌ ُمتخقٌَّل، اكطؾق داكت 

 من ادصؾحِي افدكقوّيي.

 فؾخوضئغ.ؾتَح داكتي ؾرصي افتطفِر  

 ُتالحُظ افتلثرات اإلشالمّقي وافعربّقي. 

 
 انتهت احملاضرة
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 "سرفانتس" األنواع األدبي ة في عصِر النهضةأهم ُّ  خصائص عصر النهضة

 جديد شكسبير في المسرح "شكسبير"
 

تعـي الـفضة األوربّقة بؿػفومفا العام اهنقار العصور الوشطى بؿػاهقؿفا وققؿفا وظؼؾقَّتفا،   

 وبداية العصور احلديثة التي شاظدت ظذ خؾِق مػفوماٍت جديدة لدى اإلكسان األوريب.

 وتشمم: انخصائص

 اخساع الطباظة. 

 االكتشافات اجلغرافّقة ))كريستوف كولومبوس واكتشاف الؼاّرة اجلديدة((. 

اث ال   ؼديم ))األدب القوكاين((.بعث السر

كؿو الشعور الؼومي وطفور حركاِت االشتؼالل السقاد، وحركات اإلصالح الديـي:  

 ))حركة مارتن لوثر يف أداكقا((.

 واكتشار الػؽر. ضؿور شؾطة الؽـقسة الروحّقة، 

 اكحسار الـظام اإلقطاظي وإحالل الـظام الزجوازي اجلديد مؽاَكه. 

ل   ظوامل أّدت إىل طفوِر ظرص الـفضة.وهذه اخلصائص ُتشؽِّ

 ح في عصِر اننهضح:ـّيـأهمُّ األنىاع األدت

ادؼالة ظذ يد الشعر الرظوي، والشعر الغـائي، والؼصة، والرواية، وادؾحؿة، وادرسحقة، وكشلة فنِّ 

 موكتني وبقؽون.

 طفرت صخصقَّاٌت أدبّقة ))رسفاكتس، صؽسبر((.
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 :سرفانتس .1

مؾقئًة بالُبمِس وشوء الطالع، أصقب يف حرِب األشطول اإلشباين ضدَّ  كاكت حقاة رسفاكتس  

األتراك يف إيطالقا، وُجِرَح فقفا جرحًا خطرًا، ُأرِس يف ظودته من حرب أفريؼقا بقد الؼراصـة 

 اجلزائريني، بعدها ظاد إىل األشطوِل اإلشباين وكتَب مرسحقاته.

 :"انذون كيشىخروايح "

كجاحًا كبرًا، وهي يف جزأين، وهي قصٌة  اجتامظقة تتحّدث ظن فارٍس  القت رواية دون كقشوت 

هبَّ لؾدفاِع ظن احلقِّ والعدالة، بعد ما رأى الظؾم واالشتبداد يسودان ادجتؿع، تسخُر الرواية من 

 ققِم الػروشّقة  وتؼالقدها.

 وحؽؿته السقاشقة. ظرض الؽاتب آراءُه األخالققة والػؽرّية وخزته الػـّقة 

 حتّدث رسفاكتس ظن حقاة الشعِب اإلشباين، ولغتُه كاكت واقعّقة، وأشؾوبه كان شاخرًا. 

 رواية دون كقشوت خالدٌة حتى يومـا هذا. 

 شكسبري: .2
 م.1564شـة   ولقام صؽسبر، ُولَِد يف شساتػورد أن أفون -

 : ))قصقدة فقـوس وأدوكقس((.أعامله -

مرسحقة تـضوي حتت ثالثة أكواع ))ادرسحقات : ُتـَسب لشؽسبر شٌت وثالثون يف املرسح -

 التارخيّقة، ادلشاة، ادؾفاة((.

: ))هـري الرابع((، ))هـري اخلامس((، ))هـري السادس((، ))رتشارد الثاين((، التارخيّية .1

 ))رتشارد الثالث((، ))ادؾك جون((.

والرابع ظرش، صّور فقفا تـاول فقفا حقاة ادؾوك الذين حؽؿوا إكؽؾسا بني الؼركني الثاين ظرش 

 الرصاع ظذ السؾطة.
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: ))جفود احلب الضائعة((، ))حؾم لقؾة صقف((، ))كام هتوى((، وموضوظاهتا حتؿل الكوميديا .2

 الػرح، والشعور بجامل الطبقعة واحلقاة، تثر ادرَح والضحك دون أن تتضّؿَن ظـارص اكتؼادّية.

 و))واحدة بواحدة((.وهـاك ضابٌع ملشاويٌّ يف ))تاجر البـدققة(( 

: ))رومقو وجولققت(( مستؿّدة من الؼصص اإليطالّقة، وفقفا هيؾُك صابٌّ وفتاٌة أحّبا الرتاجيديا .3

بعضفام، ومها من أرستني متعاديتني، ولؽّن ظاضػة احلبِّ مجعت بقـفام، ولؽن اكترصا بؿوهتام ظذ 

 العداوة ادوروثة يف العصور الوشطى.

 ))ماكبث((، ))أكطوكقو وكؾقوباترا((.)ادؾك لر((، ))ظطقل((، ))هامؾت((، )

تّتسُم الساجقديا بادلشاة، ففي تؽشُف الرشور االجتامظّقة والـؼائض، كام ُتظفُر إيامن صؽسبر 

 باإلكسان واحلقاة، ومجاهلا، وبرضورة السعيِّ لالرتؼاء كحَو األفضل.

مرسحه: مل يتؼّقد بؿؽاٍن وزماٍن حمّدَدين، وتـاولت حدثًا رئقسًا مرتبطًا بسؾسؾٍة من األحداث  .1

 الػرظّقة.

 مجَع صؽسبر يف مرسحقاته بني اجلدِّ واهلزل ))بني ادلشاة وادؾفاة((. .2

 رها يف حالِة حركتفا وتطّورها.صػات الشخصّقات احلّقة، إذ صوَّ  هِ أظطى صؽسبر صخصقاتِ  .3

 ضّور صؽسبر الؾغة الشعرّية وإغـائفا وجعؾِفا صاحلًة ومالئؿة لؾؿرسِح يف ظرِصه. .4

 

 
 

 

 انتهت احملاضرة
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