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 دب التركياأل
ظهررر ابدب بابابررارع نوبررا رليسررا للثقايررة الارييرررة يرري وادو يور،ررون يرري منغوليررا  حيررر  

               ين يرررررري بترررررررينيات روااهرررررر  الارررررراريخينصررررررب اليويارييررررررون المسررررررالت الارررررري اضرررررر  مررررررا رواع 
و ،ري ارربي يري وضرعها اليبيعري  الك النقوش يما ،ي  القرن السابع  و ال ازال و ثالثينيات

لروبي من صراع و ،زيمة و سيادة  و اؤيد بلى ي،مية ابصالة الثقاييرة  "وك اركالغ"خبرات 
 .ويني يي ظل ظروف ماغيرة تبه

 ليصررربن مرررن و يعرررود يوظل ظهرررور للترررعر الاريررري بلهيرررة ابويغرررور يررري القررررن السرررادس 
بابابار،را الملحمرة القوميررة  "َدَدة يوريروت"يبرررزت حيايرات .الاقاليرد الحيرة بحلرول القررن العاترر

 . 1الاريية
و قررد نضررب اعبررداع ابدبرري العثمرراني يرري القرررن الخررامس بتررر  و ينرراب ييضررل يبمالرره 

بقررررة يفرررري العصررررر اليالسررررييي للثقايررررة العثمانيررررة  ميررررزت الي.حاررررى نهايررررة القرررررن الثررررامن بتررررر
الماحضررررة النخبويرررة نفسرررها ببنيرررة نصرررو  خصررربة باليلمرررات الرسرررمية الاررري اناولرررت مواضررريع 

مرن النثرر إال  بلى الرغ  من ابابرار الترعر يبلرى مقامرا.سماوية دون إ،مال الاصوير الواقعي
ين يثيرررا مررن اببمررال النثريررة قررد حررازت بلررى ميانررة سررامية ثاباررة السرريما يارراب سررياحت نامررة 

 .المؤلف من بترة ميلدات بقل  يوليا يلبي يي القرن السابع بتر(تسيرة الرحال)
مرررع ارايرررع قررروة اعمبرايوريرررة العثمانيرررة  اترررارك مفيررررون و ياررراب يررري بحررر  يعرررال برررن 

يبرزت يي النصف الثاني من القرن الااسع بترر الروايرة .يماليات و يساليب و اقنيات غربية
 .2لوب ابوروبيو الدراما و النقد و الياابة الصحفية بابس

                                                           
حة الاريية ينقرة محمد حقي صواتين وزارة الثقاية و السيا: يلفية من ابدب الاريي اريمة:يلعت سعيد ،لمان   1

 9    4102ارييا 
 01المريع نفسه    :ينظر  2

 سادسةلمحاضرة الا
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ايره ابدب الاريري يا ،ريمن ابدب الحردي    0941مع اأسريس اليمهوريرة الارييرة يري برا   
ضرررمن ،رررسا النسرررو يررري نحرررو الواقعيرررة االيامابيرررة ينسرررو يدبررري يديرررد ويبيرررى يولرررى ناايااررره 

وروايرة ( 0941)«الليلة الخضراء»،سع الناايات يي روايات ي،مها رواية  يلتا و. الثالثينات
ويسلك روايات المؤلرف بيرامي صرفاء . للمؤلف رتاد نورو يونايين( 0911)«اقي ابوراواس»
  إضرراية إلررى روايررة المؤلررف (0910)« الحربيررة يرراان»و( 0911)«رد،ررة الخارييررة الااسررعة»

  والياابرررة خالررردة يديرررب يضررري وار يررري (0914)« الررروحش»يعقررروب قررردرو قررررع بثمررران يوغلرررو 
نيمررررة »بينمررررا نررررري الروالرررري يقررررا غونرررردوز يرررري رالعارررره (. 0916)« البقررررال والررررسباب»رواياهررررا 
  وبثمررران يمرررال قرررايغلي (0941)« ديايرررة ابر »ومحمرررود يسرررارو يررري ( 0941)«دييمررران

  تددوا بلى الواقعية الصرارخة يري مواضريع اخاارو،را مرن واقرع (0919)« الغير»يي مؤلفه 
وييمررا ريررز الروالررري . اتالصررمي  واللررون المحلرري مررع الارييررز بلررى الاحليررل النفسرري للتخصرري

بلرى معرال  الحيراة يري ( 0912)« ابرن ييراش ومسراأيريه»ممدوح تويت يسان دال يري روايرة 
ينقرررة خررالل يارررة السررنوات ابولررى مررن اليمهوريررة  واخاررار الروالرري ببررد الحررو تناسرري حصررار 

موضررروع الحيررراة يررري القصرررور والتررراليهات ب سرررينبول ( 0920)« نحرررن ويرررا،  برررك»يررري روايرررة 
خررر بهررد اعمبرايوريررة العثمانيررة مسرراخدماو بررسلك يسررلوباو غنيرراو بالافاصرريل والاعررابير الاحليليررة يوا

 ..لسلك الواقع

الترعر الاريري يرسريا  و بلرا ميانرة بالميرة  قد غيظرر ناظ  حيمتيما بلى مساوي التعر نيد 
يوصرف حي  انفصل بن مفهو  اببيات والعرو  ويصبن الممثرل ابول للايرار اليديرد الرسو 

ويرري نفررس الوقررت قررا  بايرروير « اليررو،ر» لرررتررعرع اب،ميررة وقررد يولررى يرري . «التررعر الحررر» ربرر
 .تيل مباير

حمرد محررب درانراس ويمرال الرردين يثمرران صربا ويحمرد حمرردو يران بينرار و يمرا الترعراء ضرياء ب
يامو يألفوا قصالد،  المفعمة بالعوايف والحس المر،ف مرع بقراله  مامسريين برالوزن القيعري 

رررا يور،ررران ترررالو يوييررراو  المعرررروف بدراسرررااه حرررول اررراري  . سرررس الهيررراء والرررنهب اللفظررريوي يمظ
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. ابدب الاريرري  يقررد اسرراخد  وزن الهيرراء يرري يتررعارع الارري حبظررس ييهررا نمرري تررعر البررزو والاييررة
ويي النصرف الثراني مرن الثالثينرات ظهرر ترعراء مثرل يا،رد صردقي يرارانيي وياضرل حسرني 

لهررررران بيررررررك  بينمرررررا اميرررررز نييرررررب ياضرررررل . ميرررررورين خيررررراو ترررررعرياو ييثرررررر احررررررراو  داغالريرررررا وا 
قيصرررايوريك بأسرررلوب يريرررد يررري الاعامرررل الترررعرو بتررريل ملفرررت للنظرررر وخرررار  برررن المرررألوف 

يرري حررين . مسرراخدماو بناصررر نفسررية افرروو الحقيقررة ووضررعها يرري لغررة تررعرية مخالفررة ومس،لررة
 .ن معال  وحقالو يي قصالدعبيس التابر ياروو نايس ياملي بيل ما افوح به ابناضول م

ومررع حلررول ابربعينررات يخررر  بلينررا الروالرري سررعيد يررالو يباصرري يررانيو بقصصرره اليديرردة الارري 
نرا،ررا اانرراول الفرررد المثقررف وريررل التررارع برردالو بررن الحيرراة االيامابيررة مررع االنفعرراالت الساايررة 

التررييان »روايارره ويررسلك صررباح الرردين بلرري ب. للمثقررف االنعزالرري البعيررد بررن ترريون الميامررع
إس يانرراول انعياسررات « الحسررناء مادونررا بمعيفهررا الفررروو»وييضررا روايارره « الخفرري يرري يبماقنررا

الاغييرررر الثقرررايي بلرررى سرررلوييات ابيرررراد مرررن مخالرررف تررررالن الميامرررع واأثير،رررا بلرررى ابيرررراد 
اد تراير ويسلك ياظاب الفارة سااها مثل يارو بوغرا ويوقيراو يقبرال ويرو . باحاليل نفسية خالبة

قبررا يغررايلي وخلرردون اررانر ويررودت قرردرت صررولوو وصررمي  قويررايوز يقررد اعررايوا يرري مؤلفررااه  
  يي ميال التعر  يغى نمي يديرد يررد يعرل لريس يقري ايراع الترعر القردي. مع النهب الواقعي

نما ييضا اياع تعر ناظ  حيمرت اردابياو بالياراب ( اليديرد ابول)« ايرار غريرب»  بررف ب وا 
يامعرراو مخاررارات مررن قصررالد التررعراء يور،رران ( 0920)« الغريررب»ت بنرروان الررسو صرردر احرر

 الخرو  امامرراو بررن الرروزن والقاييررةولرري قررانيو ويقيرراو ريعررت وملررين يررودت انررداو  ااسررمت برر
واالقاصار بلى اللغة اليومية الدارية يي الاصور الترعرو للمعانراة الساايرة والمواضريع الفرديرة 

النمي اأثير واالقى برغبة التباب المهامرين يمرا يثظرر حارى بلرى  ويان لهسا. مع معارك الحياة
معرررة بلررري وبررردرو رحمررري ييررروب يوغرررل  ي الترررعراء المعررررويين يررري الرررك الفاررررة يمثرررال نيرررااي

ويي النصف الثاني من ابربعينات يوظر ييهون بايف قانصرو ويا،رد . وبهيت نياايو غيل
يرررررزاو يديررررداو مررررن التررررعر اميررررز يرررروالبي ونيررررااي يمعررررة بلرررري وبرررردرو رحمرررري ييرررروب يوغلررررو 
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باعحسررراس االيامرررابي وصرررياغة اعبيريرررة اعامرررد بلرررى الاصرررور الحسررري والعرررايفي مرررن خرررالل 
 .ينماي لفظية بليغة ااصف بلهية المقولة

وابابراراو مررن الخمسرينات نررري الياظرراب ابارراك يريررزون بدريرة ييبررر بلررى حقرالو الحيرراة الريفيررة 
والمؤلررف ( 0991)« قريانررا»مررود مقررال بروايارره التررهيرة والقرويررة  حيرر  يرراء يرري مقرردماه  مح

يفاحرررروا ميررراالو رحبررراو يرررري الارررأليف ابدبرررري ( 0999)« اناقرررا  ابيرررابي»يقيرررر برررايقوري برالعارررره 
الاريررري الريفررري الرررسو يارررري  حيررراة النررراس القررررويين وي،رررل الريرررف الاريررري وبمرررا يحييهرررا بيايرررة 

ماغرايراو مرن خرالل روايااره يري الخمسرينات   صور،ا  ويي ،رسا الميرال اباردع يترار يمرال بعرداو 
  الاررري «محمرررد الوسررري »ويانرررت روايرررة يترررار يمرررال . و،رررو الرررسو بررردي بأبحاثررره وبيرررراز مخالرررف

والاري اردور حرول الاحرديات الاري يوايههرا سريان منيقرة  0999صدر الميلد ابول منها با  
ابولرررى مرررن المواقرررف يقرررور يويرررا والمواقرررف الاررري ييوظرونهرررا بأسرررلوب ملحمررري  احمرررل اآلثرررار 

وبلرررى نفرررس المنررروال ظهرررر . ويسررراليب الروايرررة الاررري سيسررراخدمها وييوظر،رررا يررري السرررنوات الااليرررة
  لييررون ،ررو 0999الارري صرردرت بررا  « ي،ررالي البحيرررة»يمررال يررا،ر بقصرراه المعرويررة باسرر  
-0991ة يمظا بالنسبة لياظاب بديوا يي الياابة خرالل الفارر . اآلخر المولع بقضايا الريف والقرية

  مثل دمير يوزلو ويريد يدغو ويوسف يييلغان ونزيهة مريب  ينرري ين مفرا،ي  مخالفرة 0961
يمظا بيليه قاراصو الاري يلبرت االنابراع بقصصرها يري نفرس الفاررة . ويردية اهيمن بلى مؤلفااه 

يرررررالزة  »0990ويررررروظرت يررررررازاو خاصررررراو بسااررررره اسرررررودع اعترررررارات  يقرررررد اسررررراحقت يررررري برررررا  
 ".الليل"ى رواياها بل« بيياسوس

ررررلوا يسررررلوب السررررخرية لنقررررد الظرررروا،ر االيامابيررررة القيمررررة  وظهررررر يرررري نفررررس الفارررررة مؤلفررررون يضظ
مسالهمين من ابحدا  اليومية البسيية وبلى ريسه  الياارب بزيرز نسرين حير  يعابرر مريالدع 

إس حرراز مررراين . والررسو واصررل اقديمرره يبمررال يرري مخالررف ميرراالت ابدب 0999ابدبرري بررا  
 0991و 0926يرري مسررابقة الاررأليف اليوميرردو وسلررك يرري بررا  « السررعفة الس،بيررة»ى يررالزة بلرر

. الاي نظمت يي إيياليا  مما ساع صرياه بالميراو  ويخرست مؤلفااره اارري  إلرى اللغرات ابينبيرة
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مرررن ابسرررماء « صرررف المتررراغبين»والياابررران مظفرررر إيزغرررو وريعرررت إيلغررراز المعرررروف بمؤلفررره 
 .ا،يالنايحة يي ابدب الفي

يمظا يي ميال التعر  يقد احال يسلوب النظ  الاصورو للترابر والرسو يعامرد بلرى الاردابيات 
ومرن برين ممثلري ،رسا الايرار  الرسو يسرمى . الخاصة لليلمات  بردالو مرن لغرة الحردي  المفهومرة

لهران  اليديد الثاني  نري يسماءو مثل يمال ثريا ويديب يانسوار ويرغوت اويار ويَيه ييهان وا 
ن سرزالي قررع قرو  لغرة ترعرية خاصرة . رك ويوزدمير يصاف ويمال اوزارب ويي نفرس الفاررة يروظ

وقررد يبرردي مفهررو  . برره  وبررالب يرري مؤلفاارره ابنمرراي المصرريرية والمااييزيييررة بأسررلوب روحرراني
 .التعر ،سا  المامثل يي مؤلفات ،ؤالء التعراء  اويهات مخالفة يي السنوات الاالية

  اياسبت المواضريع االيامابيرة ثقرالو  وغردا البحر  برن يسراليب ينيرة 0961ويي يارة ما بعد 
ن يان مفهو  . وتيلية يديدة رالداو يثري اللغة الاريية والبحر  برن التريلية « اليديد الثراني»وا 

  والتررعراء «تررابر العلرر »بررارزاو يرري المؤلفررات ابولررى لعررارف نهرراد يسرريا  الررسو يسررمى ييضرراو 
 الساينات من يمثال ياووز بولند باقيالرالسين يابوا يي يوالل 

وبثمان يايلال وييهان إنال ويروزو ،رالييي وياراول بهررا  اوغلرو وبصرمت يوَزل وحلمري يراووز  
ررا يرري حقررل الروايررة والقصررة  يقررد . ي نرره يالحررظ ين يتررعار،  الالحقررة ماررأثرة مررن الاويرره العررا  يمظ

ع لييررول النسررب االيامررابي ييضررا المدينررة وااسرر –احارردمت حرردة النقرراش حررول موضرروع القريررة 
يرري حررين واصرل الرواليررون مثررل يور،ران يمررال ويتررار يمررال . بنظريرات ماباينررة ورسررالل مناتررة

ويمرررال يرررا،ر ياابرررة مؤلفرررات بلرررى نسرررقه  الخرررا  بهررر  يررروال بقرررد السررراينات  بينمرررا انيرررب 
لهرران  رواليررون مثررل صررمي  قويررا يرروز واارريلال إيلهرران ويررارو برروغرا وحسررن بررز الرردين دينررامو وا 

 .سليوو بلى معالية قضايا الااري  الحدي 

رررا  مررررظ الميامرررع مرررن مخرررا  بسرررير يررري ابثرررر الحسررري المباترررر خرررالل يبررروا  السررربعينات  ممظ
ضررابف مرررن االايررراع نحرررو ينمرراي الياابرررة اليوميرررة ييريررراو وحسرررياو يمررثالو ظهررررت يررري ،رررسع الفاررررة 
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ال وازار يوزلو وسرلي  إيرالرو ياابات ياين يلاان وبنار يور ويومريس يويار وسوغي صويص
وبيرررر يلررردز وييرررال يوالرررو  حيررر  يصررربحت يبمررراله  ابدبيرررة اريرررز ييثرررر بلرررى يوضررراع اغيررررات 

 .الميامع بفصالله المخالفة واصور بتيل صارخ الادابيات النفسية

ررا بقررد الثمانينررات يقررد يدي ياررور الميامررع واباعررادع بررن السياسررة إلررى نررزوع المثقفررين واقررربه   يمظ
 .لمعرية والفن والثقايةنحو ا

وخالل نفس السنوات  لقي مصيفى نيرااي سربايي اوغلرو إقبراالو يبيرراو مرن برين الييرل اليديرد 
يفررري الوقرررت الرررسو انررراول ييررره سررربايي اوغلرررو يررري سلسرررلة مرررن . بمؤلفااررره حرررول الاررراري  الاريررري

وحارررى  (0110)روايااررره اررراري  اعمبرايوريرررة العثمانيرررة مرررن االناصرررار يررري معريرررة مالزييررررت 
بهررد ضررعفها  انرراول يرري رواياارره ابخررري الاحررول االيامررابي الررسو تررهداه ارييررا الحديثررة مررع 

يأيضرل مسررحية يري  (Buyuk Otmarlar) وقرد ار  اخايرار مسررحية سربايي اوغلرو. نااليره
وقرررد امرررت اريمرررة مؤلفرررات الياارررب للعديرررد مرررن . المهريررران المسررررحي برررين اليامعرررات ابوربيرررة

   ا يي الدول ابينبيةاللغات  وا  إصدار،

و قررد اناترررت الروايررة يرري النصررف الثرراني مررن القرررن العترررين بررن يريررو يمررال يتررار 
بيردارة الروالري يور،ران السو ياد ناايه ابدبي ين ييلب له يالزة نوبل  لين ،سا الترف نالره 

و يانت يول يالزة نوبل امنن لاريي يري يو ميرال  و ،رسا يمثرل ترغف    4116باموو با  
 .ابمة لألدب بلى مدي قرون

وزايمان  المعروف يي ارييا والعال  بلى حد سواء ييااب مسرحي  يقرد يوقد حصل اورغوت 
  الرررسو ياصرررف بأنررره روايرررة ااريخيرررة احيررري يفررراح «،رررؤالء ابارررراك الماهرررورون»حظررري ياابررره 

حصررل   و 4119اباررراك مررن ييررل االسرراقالل  بلقررب اليارراب ابيثررر مبيعرراو وقررراءة خررالل بررا  
 ".يالزة ترف مؤسسة الفنون"بسلك بلى 
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يمررررا اقررررو  الدولررررة بقرررردر المسرررراياع باتررررييع ابدبرررراء  واعمررررل مررررن ييررررل بررررد  نسرررريان ابدبرررراء 
ويرري ،ررسا اعيررار  يقررد دبمررت وزارة الثقايررة والسررياحة االحافرراالت الارري . المتررهورين ومؤلفررااه 

بدبيرررة يررري يايرررة ينحررراء الررربالد  يقامهرررا االاحررراد المهنررري الاريررري بصرررحاب المؤلفرررات العلميرررة وا
وقررد يبلنررت الرروزارة الفارررة مررايو . بمناسرربة الررسيري الملويررة لمرريالد التررابر التررهير بررارف نهرراد

بمناسررربة الرررسيري الملويرررة لمررريالد ترررابر ابدب « برررا  نييرررب ياضرررل» 4119مرررايو  – 4112
 .الاريي القدير نييب ياضل قيصايوريك

ييضرراو ينتررية مخالفررة بمناسرربة الموايقررة  4111ت بررا  ويمرا ،ررو الحررال يرري يررل بررا   يقررد يقيمر
حياء سيري وياة بع  التعراء والياظاب مثل بمر سريف الردين ويقيرر  بلى نتيد االساقالل  وا 
بايقوري وخلدون اانير واور،ان يمرال واونري قرواالر ونراظ  حيمرت وبزيرز نسرين ويميرل مرريب 

 .اي غيلونييب ياضل قيصايوريك ومحمد بايف يرسوو وبهيت نيا

ومرررن الياظرررراب اآلخرررررين الررررسين برررررزوا يرررري مقدمررررة ابدب الاريرررري بالتررررة قررررولين ونررررازلي إيررررراو 
حسان يوقياو ينار ويليف يالالي  .وبوييت يوزونير ويورتاد باتار وبينار يور وا 
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 برالدع يري والمسررح وابدب الترعر نهضرة يري يسره  اريي ومؤرخ وروالي تابر :ناظم حكمت
 العثمانيرة ث  اعمبرايوريرة ضرد حرياره ودبر  ياااورك ييد وسياسية  يريةي مواقف صاحب يان

 ويسرررقيت يسرررين للتررريوبية  ونظظرررر والفرنيفونيرررة النازيرررة نرررا،  .معارضررريه يترررد مرررن يصررربن
 .موسيو يي المقا  به واناهى االتارايي المعسير تير ييمظ  الاريية  ينسياه

يرري مدينررة سررالونيك باليونرران  0914يررانون الثرراني /ينرراير 09يررو   ولررد نرراظ  حيمررت ران
لرردع حيمررت باتررا ثريررا مانفررسا يرري الدولررة العثمانيررة يعمررل يرري سررلك الرردوالر المدنيررة يرري او  يرران

 .اليونان
ث  ية يرري غليررة سررراو بمدينررة إسررينبول نظرر  التررعر بينمررا يرران يالبرراو يرري مدرسررة يرنسرر

لعرررد  لياقاررره  0941  الاحرررو بمدرسرررة نررروال الحربيرررة يررري المدينرررة لينررره ييبرررر بلرررى اريهرررا برررا
-0940)الصررررحية  ثررررر  اناقرررررل لدراسرررررة االقاصررررراد والعلرررررو  االيامابيرررررة يررررري يامعرررررة موسررررريو 

0941.) 
بمل بعد بوداه من موسيو ياابا يي بدد من الصحف والدوريات الاريية  ويران يعمرل 
يي سات الوقت يااب نصو  ومخرر  ييرال  يري يسراوديو،ات إيبرك لأليرال  ب سرينبول  ويران 

مصريفى يمرال  بعدما انض  إلرى قروات 0941رع قد بمل مدرسا يي بولو الاريية با  قبل سف
 .يي حربه عسقاي اعمبرايورية العثمانية ياااورك

بامرررا لنترررايااه المنا،ضرررة للنازيرررة  41وحيررر  بليررره بالسرررين  0911ظ  برررا  اباقرررل نرررا
إضررراب بررن اليعررا  يرري  بامررا  ولرر  يفررر  بنرره إال بعررد 04والفرنيفونيررة  وقضررى يرري السررين 

 .  يفر إلى االاحاد السوييااي0991سين يسيودار ب سينبول با  

 وظررررل يانقررررل بررررينه بولنرررردا ينسررررياها  يسررررقيت بنرررره الحيومررررة الارييررررة الينسررررية  يمنحارررر
 .يوسوارسو حاى اساقر به المقا  يي مو و  صوييا

 اببمال المويهة

https://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/ba12d502-e938-42f1-a3b9-2dfd29a557b0
https://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/ba12d502-e938-42f1-a3b9-2dfd29a557b0
https://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/ba12d502-e938-42f1-a3b9-2dfd29a557b0
https://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/ba12d502-e938-42f1-a3b9-2dfd29a557b0
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السرررهولة والبسررراية  ييارررب بيفالررره  ايربرررة االباقرررال وحيررراة المنفرررى يدب نررراظ  ييسررربت
وبتررريقااه بينمرررا يررران يررري السرررين  يمرررا يثرررري منارررديات ابدب وصرررالونات الترررعر بمتررراريااه 

ن الرررردول التررريوبية يبلغاريررررا وبولنرررردا اليثيررررة يرررري ايوالررره بررررين مررردن العررررال  حيررر  زار برررردداو مررر
يياليا مترارياو يري بتررات  يرنسا والصين ويوبا واتييوسلوياييا ويقا  يي دول يوروبية منها وا 

 .ات والفعاليات ابدبيةالمؤامر 
يرري موسرريو  وديررن يرري مقبرررة  0961حزيررران سررنة /يونيررو 1اررويي نرراظ  حيمررت ران يرري 

 .نويوديفاتي يي المدينة وبني صرح حيرو بلى قبرع
 :مؤلفاته

لعلهرا "  وقصريدة "ال احيرا بلرى ابر "ونظر  رسرالة  0941بدي يقر  الترعر يري سرنة 
  وملحمرة (0919)برابو  -لره مرن الردواوين رسرالل إلرى ارانارا   و "يخر رسرالة إلرى ولردو محمرد

نسررانية مررن بلرردو (0919)الترري  برردر الرردين    وملحمررة (0961-0966)  ومنرراظر يبيعيررة وا 
 (.0969)حرب االساقالل 

  وير،رررررراد وترررررريرين (0919)  والريررررررل المنسرررررري (0914)ويارررررب مسرررررررحيات اليميمررررررة 
 .0961سنة " لى قيد الحياة  يا يخييون بإنه لتيء بظي  ين ا"يما يلف رواية ( 0969)

حصرررل بلرررى يرررالزة االاحررراد السررروييااي الدوليرررة للسرررال  بالاترررارك مرررع برررابلو نرررارودا برررا  
0991. 

 :نماذج من شعره
يقول  " رغ  الليل الحالك"قصيدة بعنوان "يغنيات الموت "يحمل ديوان ناظ  حيمت 

 :ييها 
 مناصف الليل و يخر بربة

 احملني للدار

https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/7bd9312f-f066-4e51-bfab-26942420ac28
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 يناظر ،ناك و ما
 ال ابخبار السيلة و ال يقداح الخمر

 ال تيء بها غير الوحدة
 و ينا يمضي نحو الوحدة

 دون يسى يو ر،بة
      *** 

 اقارب الليل الحالك مني يل القرب
 يصبن يي يمياني ين ياأمل بالمنا

 بيمأنينة نفس
*** 

 ل  يعد اآلن يفايلني يبن صديو
 ييغرس خنيرع يي ظهرو و ،و يصايحن

 ل  يعد اآلن اسافزاز اببداء يمزقني
              *** 

 يي غابات ابصنا  خيوت 
 و ينا يضرب بالفأس
 ما ييسر ما انهدمت 

 رحت يقوظ  ثانية معاقدااي
 ل  يلو لحسن الحظ

 ييثر،ا ،تا
 اماألت نفسي إتراقاو يسلك حرية
 ييثر مما اماألت بهما من قبل 
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          *** 
 سو يحملو يي التم

 يال يربش يفناو..
 ال اخدبني ييمل ييسوبة

 ال اسيرني اليلمات
 3ال يلمات اآلخرين و ال يلمااي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 419     4114 4محمد البخارو  الميلس اببلى للثقاية  القا،رة  مصر  ي:يغنيات المنفى اريمة :ناظ  حيمت   3
416. 
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 األدب األلماني

ابَدُب ابلماني ،و يدب ابم  النايقة بابلمانية يي وسي يوروبا  ويض  يثاراو يدبيرةو مرن 
واللَُّغررُة الارري  .ا وسرريليزياوسويسرررا  ومررن منررايو مااخمررة مثرررل ابلررزاس وبو،يميرر يلمانيررا والنمسررا

ويميررن . ُياِرَب بهرا يغلررب ابدب ابلمراني ،ري اللغررة ابلمانيرة العليررا  لغرة ينروب ووسرري يلمانيرا
اقسرري  ابدب ابلمرراني إلررى يربررع يارررات رليسررة  بنرراءو بلررى َاغيُّررراتأل حرردثت  يرري اللغررة ابلمانيررة 

ة العليرررا اليديررردة ابولررىل وابلمانيرررة العليرررا العليررا القديمرررةل وابلمانيررة العليرررا الوسرررييةل وابلمانيرر
وقررد يرران يول ازد،ررار لررألدب ابلمرراني يرري بهررد ابلمانيررة العليررا الوسرريية يرري القرررن . اليديرردة

القرررن الااسررع بتررر يرري بهررد يبظرر  ياابهررا  الثرراني بترررل يمررا يرران لهررا بهررد س،برري يخررر يرري
  ابدبررررراء والترررررعراء بلرررررى وياميرررررز ابدب ابلمررررراني ببعررررردع برررررن المريزيرررررة  ويحرررررر (. غواررررره)

يررررردياه  ونفررررور،  مررررن القوابررررد ابياديميررررة المفروضررررة  وسررررعيه  إلررررى اصرررروير بالقررررة  اأييررررد
ررررُد يرررري قصررررة  اعنسرررران بخالقرررره وباليبيعررررة الارررري احرررريي برررره  وبظمررررله  إلررررى المعريررررة يمررررا ُاَيس 

اه مسرررحي( غوارره)  ثرر  صرراه منهررا 0911الارري قري،ررا النرراس ياابرراو تررعبياو يرري بررا  ( ياوسررت)
   .(دياور ياوساوس)يي رواية ( اوماس مان)  واناولها (ياوست)التهيرة 

 :األدب األلماني المبكر
برن  يلََّفِت القبالرُل ابلمانيرة الاري نزحرت إلرى يوروبرا الغربيرة قصرالد،ا الوينيرة وقصصرها

يِررَرُة والُيهَّرراُن وبعررد َوق ررِف الهيرررة اولَّررِت ابد  . يوثانهررا ويبيالهررا ونقلاهررا تررفهياو مررن ييررلأل إلررى يَخررر
غيررر ينرره لرر  يبررو مررن ،ررسع اببمررال سرروي القليررل مثررل العمررل التررعرو . بمليررة الاررأليف والاعلرري 

  .السو ل  ُيع َرف  ُمَؤل ُفه( الُمخل  )يو ( ،يليند)الملحمي 
 
 

 المحاضرة السابعة
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 (:م0911-0011)العصر الذهبي األول 
يقررد . يرري ،ررسع الفارررة إسررها  لررألدب ابلمرراني العررالي الوسرريي يرران التررعر الملحمرري ييبررر

الرسين يرانوا يتربهون  (المينيسرينير) وايرول ترعراء. يي الحرب والفروسرية مالح  ياب الفرسان
ثرررر  قررررا  مؤلفررررون . يغنررررون قصررررالد يرررري الموضرررروبات نفسررررها   الفرنسرررريين( الاروبررررادور)تررررعراء 

للاررين ا (يررودرين)و (باللررة النيبلررونب)يغنيررة  قديمررة مثررل   ميهولررون باسررييل حيايررات يلمانيررة
وقررد اررأثرت مالحرر  الرربالي بررابدب الفرنسرري بنهررا قلَّرردت  .والرروالء ابلمررانيين اميرردان الترريابة
المالدة المساديرة اعنيليزية الاي اناقلت إلرى يلمانيرا برن يريرو  ويرسان( يرثر)حيايات الملك 

 ،ررررسع الفارررررة البررررد مررررن ينرررره اررررأثر بررررابدب العربرررري واعسررررالمي بررررن يريررررو ثرررر  إن يدب. يرنسررررا
 (.بارسيغال)و (،نرو الفقير: )مالح  ،سع الفارة اثناان ويتهر. الحمالت الصليبية

 : (م0511-0911)الفترة االنتقالية 
اخلَّى يرسان العصر الس،بي ابول بن مريز،  القيادو الثقايي ببناء اليبقة الماوسرية 

انحيررراي  (،لمبرترررتمرررالير ) وقرررد صرررورت ملحمرررة. بالمثاليرررة الرومانسرررية   واسررراُبدلت الواقعيرررة
وقررد نالررت . يمررا اسررُاخدمت الخيابررة بلررى لسرران الحيرروان لاعلرري  دروس بمليررة بهررد الفروسررية 

يررران القررررن السرررادس . ترررهرة يبيررررة( ييولينتررربيبيل)السررراخرة  ونررروادر  (الثعلرررب راينرررارد) ملحمرررة
. يبتر بصر النهضة الروحي لألدب ابلماني يي ميرالي العلرو  اعنسرانية واعصرالح الردين

  يمررا حرراول (يو،ررانز يررون سرراز)لررر ( يررالح بو،يميررا) ويتررهر بمررل يدبرري يرري ،ررسع المرحلررة ،ررو
ُياَّاب الحرية اعنسانية البح  يي يلسفة ااري  الرومان واعغريو القدي  عيياد مثالية إنسرانية 

الررسو اررري  اعنييررل إلررى ( مرراران لرروثر)ويرري ميررال اعصررالح الررديني ييفرري ين نررسير . يديرردة
  .مانية وياب رسالل يي ضرورة اعصالح الدينيابل

 ( :م0381-0511)العصر الذهبي الثاني 
ُر   فة  و،رو ي،ر  بصرور ابدب ابلمرانييري الفلسر( يراني)يري ابدب  و( غواره)ُ،َو َبص 

   :يلها
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 :حركة التنوير

يثَّرت  حرية اعصالح الاي ايااحت يوروبا يي ابدب ابلمراني يري القررن الثرامن بترر  
إلررى المررز  بررين ( ليسررينب)دبررا . الررسو يرران يول ناقررد يلمرراني بمعنررى اليلمررة( ليسررينب)وقررد َمثََّلهررا 

الارري دبررا ييهررا  (ناارران الحيرري ) ومررن ي،رر  مسرررحيااه  (تيسرربير)قيررود الارررا  اليونرراني وحمرراس 
  .إلى الاسامن

 :حركة العاصفة والتأكيد
ررلأل ِضرردَّ الترريلية الفرنسررية دبررا ُياَّرراُب ،ررسع الحريررة إلررى العررودة إلررى  وقررد. يرراءت َيررَرد  ِيع 

اليبيعة بدالو من الحضارة  وابصالة بدالو من الاقليدل والد ين بدالو من السخريةل والعايفة بردالو 
حريررة العاصررفة  مهناَررُه ييااررب يرري( ترريلر)و( غوارره)وقررد برردي ُيررل  مررن . مررن العررادات الرسررمية

ِلرر. واالنرردياع ( غوارره)الارري برردي  (ياوسررت) َد الُيررز ِء ابول مررن مسرررحيةوقررد َتررِهدت  ،ررسع الفارررة َمو 
   .(تيلر)لر ( اللصو )   ل ومسرحية0111يااباها با  

 :الحركة الرومانسية
يال  ( )غوارره)حريررة العاصررفة والاأييررد  ويرران ِيارراُب  ُوِلررَدِت الحريررُة الرومانسررية ابلمانيررة مررن

يس ما تعر به اليااب من الاتاؤ  بعد غرزو الرومانسيةل واليااب يع يول إناا  الحرية (يرار
واتررمل قالمررة ُياَّرراب ،ررسع الحريررة يتررهر ابسررماء يرري ابدب ابلمرراني مثررل . بلمانيررا( نررابليون)
 (.يريدرياش تلييل)و (ابخوين ويلهل )

 :(م0321-0381)األدب األلماني 
ه  يري الثالثينيرات مرن الُياَّاب المايريين السين بدؤوا نتراي يان التباب ابلماني ميموبة من

هررةو ِضررردَّ . القرررن الااسررع بتررر المرريالدو وقررد يابررروا مسرررحياتأل سياسرريةو غاضرربةو وِقصصرراو ُمَويَّ
الررسو ُيَعرردُّ واحررداو ِمررن  ( ،ررايني ،رراينرياش)سياسررة الحيومررة  ومررن يبرررز ،ررؤالء اليارراب التررابر 

الترباب ابلمراني  يقرد ثرار  ي،مية يبيرة يي حرية ويان للواقعية. يبظ  تعراء يلمانيا الغناليين
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العوايرررررف والرومانسرررررية وبرررررادوا إلرررررى وصرررررف الحيررررراة بصرررررورة  الواقعيرررررون ضرررررد المبالغرررررة يررررري
 .المسرحيين الواقعيين يبرز( يريدرياش ،ابل)ويان . موضوبية

   :(م0291-0321)األدب األلماني 
يعيررررُة بلررررى الظُّل ررررِ  وقررررد َريَّررررَزِت اليب.  0191بعررررد بررررا   لليبيعيررررة َاخلَّررررِت الواقعيررررُة بررررن دور،ررررا

مررراريس  )يقرررد يررران . وحالرررة الفقرررر ودور الوراثرررة يررري الايرررور اعنسررراني االيامرررابي  واليريمرررة
بسررررن ويانررررت . مررررن القرررروي الفيريررررة الارررري يثَّرررررت يرررري الحريررررة اليبيعيررررة (ودارويررررن  ونياترررره  وا 

مرن الارييرز وبردالو  .ييضل ممثل للحرية اليبيعيرة( ير،ارت ،اوبامان)لر ( النسَّايون) مسرحية
الاأييررد    العررودة إلررى االنيبابيررة الحريررة بلررى يررروح الحيرراة الداميررة  ريت حريررة يخررري ،رري

يااررررب يلمانيررررا االنيبررررابي التررررهير ( ومرررراس مرررران)وقررررد قررررد  . بلررررى ابدب اليمررررالي والمثررررالي
ومرن ياراب ،رسع الحريرة . وروايات مهمة يخرري (اليبل السحرو) تخصياتأل حساسةو يي رواية

الرسو ُبرِرف باحليلره للعوايرف اعنسرانية  (يرثرور)  و( 0941( )،يرمان ،يسه)يضراو المهمين ي
   الاعبيريرة   وقد نتأت .المليية القديمة   يي القص  القصيرة والمسرحيات الاي اناول ييها

ناايهرررا( 0901-0902)يثنررراء الحررررب العالميرررة ابولرررى  يررري ميملررره لررره سرررمة ابحرررال       وا 
. اتررارك مررع الحريررة اليبيعيررة يرري ،رردف الارييررز بلررى الاقررد  االيامررابيالمزبيررةل غيررر ينهررا 

ِت الرواياُت والمسرحيات الاعبيرية بلرى الظلر  َايَّ يرانرز )وُيَعردُّ . السياسري وااليامرابي   وقد اح 
وقرررد يارررب . ياررراب الحريرررة الاعبيريرررة   و،رررو ياارررب اترررييي يارررب بابلمانيرررة مرررن يبظررر ( ياييرررا

. القلعرة القصريرة وروايااره مثرل روايرة ية إلى اهلل والعدالة يي قصصرهبن سعي اعنسان( ياييا)
المعروف بمسرحيااه الهيالية  ومرن بينهرا ( بيراولت برخت) واالس  الاعبيرو اآلخر الالمع ،و

 (يوبرا البنسات الثال )
 :م0291األدب األلماني بعد 

يررارل )يقررد َريَّررَز . يرري الحررربيانرراول يدب مررا بعررد الحرررب ايررارب ابمررة احررت الحيرر  النررازو و  
بلررى الماضرري النررازو بنرردما َحلَّررَل الصررراع بررين  (التررييان ينرررال) يرري مسرررحياه( اسررويماير
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( مرايس يرراش)و( يريردرياش دورينمرات)وُيَعردُّ ُيرل  مرن . الضمير واليابة لدولة ياسردة يخالقيراو 
ضرراية . السويسررريين مررن يبرررز المسرررحيين الررسين يابرروا بابلمانيررة روولررف )إلررى ،ررسين  ،نرراك وا 

يمَّا يي الرواية ابلمانيرة الغربيرة بعرد الحررب ير ن . يي الميال نفسه( بيار يايس)  و(،وخهوت
(. مرراران يالسررر)  و(زيفريررد لينرراس)  و(ويررونار يررراس)  (،رراينرش بررول)يبرررز ابسررماء ،رري 

. َبا هما النازيررةالرردمار الروحرري والرردَّمار المررادو اللررسين سرربَّ  ويانرراول الفررن القصصرري يرري ميملرره
وقرررد يسررره  . يقررروي مثرررال بلرررى سلرررك( يرررونار يرررراس)الاررري يابهرررا  (يبلرررة الصرررفين) وُاَعررردُّ روايرررة

وقررد . يرري قيررادة ابدب ابلمرراني اليررو ( بررول  ويررراس)العديررد مررن يارراب مررا بعررد الحرررب مثررل 
امررراو ُمازايِرررداو ابلمرررانياين  ا،ام   يبررردي ُياَّررراُب يلمانيرررا التررررقية يررري العصرررر الحررردي  وقبرررل ااحررراد

يرري بررا   . (يولرريش بلندسرردورف)ويلمرع ُياَّرراب يلمانيررا التررقية سررابقاو ،ررو . بعالقرة الفرررد بالدولررة
السررابقة يرري الاعبيررر    ااحرردت ابلمانيارران الترررقية والغربيررة  وبرردي يدبرراء يلمانيررا الترررقية0991

يقررد . والحيومررة معرراو بررن الايربررة الارري مارسررو،ا بنرردما يانررت الترريوبية اسرريير بلررى الميامررع 
مصررالحة الماضرري ( ولفنيررانب ،يررربيب  ويريرر  لويسررت  ومونييررا مررارون  ويريسرراا ولررف)حرراول 

را ُيدبراُء يلمانيرا الغربيرة ومرنه  . يي روايااه  ومقاالاه  وسير،  السااية ينارر يرراس  ومراران )يمَّ
لمانيرا ثر  ااحاد،را يقد يسهموا بفابلية يي الياابة برن المتريالت الاري صراحبت اقسري  ي( ولسر

 .  والحقبة الاي َاَلِت االا حاد
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 :غوته يوهان 

،و يحد يتهر يدباء يلمانيا الماميزين  والسو اررك إرثراو يدبيراو  يوهان فولفغانغ فون غوته
وثقاييررراو ضرررخماو للميابرررة ابلمانيرررة والعالميرررة ويررران لررره برررالا ابثرررر يررري الحيررراة الترررعرية وابدبيرررة 

مررا زال الارراري  ابدبرري ياررسيرع بأبمالرره الخالرردة الارري مررا زالررت يريررف الميابررات يرري والفلسررفية  و 
العرررال  اقانيهرررا يواحررردة مرررن ثروااهرررا  وقرررد انررروع يدب غواررره مرررا برررين الروايرررة والياابرررة المسررررحية 
والتعر ويبدع يي يل منه   وا،ا  بالثقاية وابدب الترقي وايلع بلى العديد من الياب ييران 

 .مقبالو بلى العل   ماعمقاو يي دراسااهواسع ابيو 

    بمدينرة يرانيفرورت بألمانيررا 1749 برا  يغسريس ولرد غواره يري الثرامن والعتررين مررن
يرران والررداع ميسررورين الحررال يرردبى يو،رران ياسرربار غوارره  ويرران يرردع يعمررل حاليرراو يمررا يدارره 

 .ييانت املك يندقاو  و،و ابمر السو يعل العاللة يي سعة من العيش
وايرر مرن العلر   ويران  بمل والدو غواه يا،ردين مرن ييرل ين يحصرل ابنهمرا بلرى قردر

الرردول  وبالفعررل حقررو غوارره يملهمررا يارردر  يرري ين يابرروي ولرردع مناصررب باليررة يرري  والرردع يريررو
وبلرى الررغ  مرن دراسرة . مراحل الاعلي  المخالفة حاى درس المحاماة واخرر  مرن يليرة الحقروو

غواه للحقوو إال ين ميوله وبتقه يان لألدب ييان مارأمالو لألترياء مرن حولره واصرفاو لهرا يري 
 .يمل رقيقة معبرة

  و،رررو يررري الثانيرررة بفايمرررار 1832 مرررن مرررارس يررراءت ويررراة غواررره يررري الثررراني والعتررررين
لمؤلفرررات والثمرررانين مرررن بمررررع  وسلرررك بعرررد ين يثرررري الميابرررة ابلمانيرررة والعالميرررة بالعديرررد مرررن ا

ابدبيرة القيمررة  وقررد يرران لغوارره يثرر  يبيررر  يرري الحيرراة ابدبيررة يري بصرررع ابمررر الررسو ي،لرره بن 
 .ابدباء يظل الااري  يردد اسمه يواحد من يبظ 

 األعمال الموجهة

https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://www.wikiwand.com/ar/1749
https://www.wikiwand.com/ar/1832
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8
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يال  الترراب : لمسرررحية نررسير مررن مؤلفااررهانوبررت مؤلفررات غوارره بررين الروايررة والقصرريدة وا
يراررررر  مررررن المسرررررحيات نررررسير نررررزوة باتررررو  الماوايلررررون  يررررواس يررررون برررررليخنين سو اليررررد 
الحديديرررة  ياليييرررو  اييمونرررت  ترررايال  إيييينرررا يررري اررراورس  اوريواارررو ااسرررو  ومرررن قصرررالدع 

اايرة بعنروان مرن   المرثيرات الرومانيرة  وسريرة س"ملحمة تعرية مرن يرزيين"بروميايوس  ياوست 
يما قد  واحردة مرن يروع يبمالره . التعر والحقيقة  الرحلة اعييالية  ابنساب المخاارة..حيااي
والررسو ظهررر ييرره اررأثرع بررالفير العربرري والفارسرري واعسررالمي  " الررديوان الغربرري والترررقي"و،رري 

قري  الاسرامن ولعل غواه ،و يول تابر يوروبي يقو  باأليف ديوان بن الغرب والترو ميسداو 
 .والافا،  بين الحضاراين  ،سا باعضاية للعديد من المؤلفات القيمة ابخري

رواية يال  ييرار:نموس  من مؤلفااه  

لهسع الرواية قصة مؤثرة يي حياة غواه والاي يبدبها بقب اعرضه لمأسراة غراميرة  يفري 
ى يارراة ارردبى تررارلوت يرران الحررب الثرراني يرري حيرراة غوارره باناظررارع  يهنرراك اعرررف بلرر" ياررزالر"

يحبهررا غوارره يثيررراو  ولينهررا يانررت خييبررة يحررد يصرردقاله  واررأل  يرري حبرره لهررا  يقررا  باخليررد ،ررسا 
والاي اعد واحدة من ي،  روايات غواه وييثر،ا اناتاراو  وببرر " راريي"الحب يي رواياه التهيرة 

روايرررة بلرررى وقرررد حرررازت ،رررسع ال. مرررن خاللهرررا برررن ايرباررره التخصرررية مرررن خرررالل بيرررل الروايرررة
 .راريإبياب التباب واعايفوا مع يل  العاتو ي

يثيرررا مررا قررررت يال يرا،ررا بهررسع اليثرررة و الاررواار و ليررن مررن سا :" يقررول غوارره يرري روايارره
السو يملك المثابرة بلى ،سا القرار؟ يفي يرل يرو  ياعرر  للغوايرة  و يقيرع بلرى نفسري العهرد 

لين ما إن يحين الغد حارى ييرد سرببا ال يقراو    ينني سأظل يي الغداة بعيدا بنها وب خال  
  . 4"للس،اب إليها

 

 
                                                           

 .11يؤاد يريد منتورات الميابة الحديثة  بيروت  لبنان   :يال  ييراير  اريمة:يو،ان غواة  4
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 األدب الفرنسي

من يثري يداب ابم ل إس ياضمن يبماالو رالعة يي التعر الغنرالي  والمسررحية  األدب الفرنسي
و،ررررو ييضررررا مررررن ييثررررر اآلداب اررررأثيروا  يالحريررررات ابدبيررررة والفيريررررة . والقصررررة والروايررررة وغير،ررررا

  مثررل اليررررالسييية والواقعيررة والرمزيررة  يلهمررت يبمررال يثيررر مررن ُيارراب برييانيررا وبرراقي الفرنسررية
 .يوروبا والواليات الماحدة

ويعيرري معظرر  ابدبرراء الفرنسرريين ي،ميررة يبررري للترريل واللغررة وابسررلوب والارررا   يمررا ياقيرردون 
يبمرررراله   يهرررر   واعابررررر العقالنيررررة بنصررررروا يساسرررريوا يرررري. ييثررررر مررررن غيررررر،  بالقوابررررد والنمرررراس 

وليررن سلرك ال يمنررع ويررود نزبررة . يعابررون ين العقررل ،ررو القروة الارري ارراحي  يرري السرلوك البترررو
  .ايريبية قوية اساخد  يتياالو يدبية غير اقليدية

 :بدايات األدب الفرنسي
ويران الترعر ييغرى . بدي ابدب الفرنسي يي القرن الااسع الميالدو  خالل العصرور الوسريى

الترررعر الغنرررالي الرررسو ازد،رررر برررين القررررنين : يولهمرررا: اررردريب بررررز نوبررران مرررن الترررعروبال. بليررره
التررعر القصصرري الررسو يتررامل بلررى : الثرراني بتررر والخررامس بتررر الميالديررين  والثرراني ،ررو

يربعرررة ينمررراي مهمرررة  منهرررا القصرررالد الملحميرررة  الاررري اسررررد حيايرررات برررن الحرررروب واببمرررال 
ومن ابنماي ابخري القصرة . القرن الثاني بتر الميالدوالبيولية  ويتهر،ا يغنية روالن يي 

ومررن يتررهر مررا . و،رري حيايررة يويلررة امالرر  غالبوررا بالمغررامرات الخياليررة. الخياليررة والرومانسررية
ُيارررب ييهرررا قصرررة الررروردة  الاررري يلفهرررا غيرررو  دو لرررورو ويررران دو مرررون يررري القررررن الثالررر  بترررر 

 .عرية القصيرة والقصة الخراييةوالنميان اآلخران ،ما الحياية الت. الميالدو
ويانت المسرحية يري يول ظهور،را ترعرية . يما يابت بع  القص  الخيالية الرومانسية نثروا

 .المسرحية الدينية ومسرحية المعيزات والمسرحية ابخالقية: دينية  ومن ينوابها
 

 المحاضرة الثامنة



برقالح إيمان/د.السنة الثانية دراسات لغوية.مية   لمحاضرات مقياس مدخل إلى اآلداب العا  
 

21 
 

 

 :عصر النهضة
وقرررد ازد،رررر ييررره العلررر  . او،رررو يغيررري القررررن السرررادس بترررر المررريالدو بأيملررره اقريبورررا يررري يرنسررر

ويعررررف ُياررراب . والمعريرررة بارررأثير مرررن ابدب اعييرررالي والنمررراس  اعغريقيرررة والرومانيرررة القديمرررة
 .وبلماء ،سا العصر باس  اعنسانيين

 .ياريناوا وَبن َايرول: يعابر يرانسوا رابيليه ي،  الُياَّاب الرواليين يي ،سا العصر  وي،  يبماله
يا وارزبمه  بييرر دو يما يي التعر  يقد ب رزت ميموبة من سبعة تعراء ُبريوا باس  نيو  الثرَّ

 .رونسار
ويرران يخررر ُياَّرراب بصررر النهضررة اليبررار ميترريل دو موناانرره  الررسو ابارردع المقالررة التخصررية  

 ويضايها إلى ابتيال ابدبية المعروية
 :األدب الكالسيكي

ابر يالسييي له ي،مياه  يمرا يران ييثرر يان يرانسوا دو ماليرب يول ت :الشعر الكالسيكي-أ
ويي يوالل القرن السابع بتر الميالدو يان ماليرب يياب ترعروا . التعراء نفوسوا يي ،سا الباب

ياصررررف بالوضرررروح والمعقوليررررة واليقظررررة  ويصرررربحت ،ررررسع الصررررفات ،رررري المميررررزات وابسررررلوب 
وديسربرو نيقروال بوالرو يسلك يقد يران يرل مرن يران دو ال يروناين . ابساسي للتعر اليالسييي

وياررب اليرروناين ميموبررة متررهورة . مررن يبرررز التخصرريات القياديررة بوصررفه  تررعراء يالسرريييين
 0661مررن قصرر  الحيرروان تررعروا  وييلررو بليهررا اسرر  الخرايررات وسلررك يرري الفارررة بررين بررامي 

ويرري ،ررسا اليارراب الررسو ُيل ررف يرري (.  0612)وياررب بوالررو ياابوررا بعنرروان يررن التررعر .  0692و
نقررد التررعر وصررف المؤلررف ابسررس ابدبيررة الخاصررة باالبارردال ونبررل ابسررلوب و،رري الصررفات 

 .الاي احلى بها التعر اليالسييي يي الفارة الاي ياب ييها
 ةبرررزت المسرررحية اليالسررييية بوصررفها يحسررن اعبيررر لليالسررييي: المسرررحية الكالسرريكية-ب 

 .ويان راسين  وموليير ويان يسااسة المسرحية اليالسييية ،  بريير يورني 
ونيررد ين مسرررحيااه اقررد  لنررا تخصرريات . ويرران يررورنيظ يول يااررب يالسررييي متررهور للمأسرراة

ويررران يرررورني يهرررا  بنررروع خرررا  . نبيلرررة قرررد اوريرررت يررري نزابرررات مرررع الوايرررب  والررروالء والحرررب
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ارري ومررن بررين مؤلفاارره المأسرراوية ال. بأ،ميررة العزيمررة  والسررييرة بلررى الررنفس  والترررف  والحريررة
 (. 0624)ل بولي يوي ت  ( 0621)ل ،وراس ( 0611يو  0616)يابها السظيد 

واظهرر مسررحيااه تخصريات يري قبضرة . يقد يان يترهر ياظراب المأسراة اليالسرييية راسين يما
واغلب بلى يبماله مسحة الاتراؤ  الدينيرة الاري اصربا . ليهابوايف ال يساييعون السييرة ب

واسرررراياع راسررررين ين ييرررروظع الموضرررروبات اعغريقيررررة والرومانيررررة العايقررررة يرررري بعرررر  . مؤلفاارررره
 .(0611)ل رييد ر ( 0661)ندروماك يبماله المماازة مثل ي

ويانرت يترهر مسررحيااه ااسر  . بأنه يتهر يااب الملهاة يي المسررحية الفرنسرية موليير وُبرف
ويلظرررف مررروليير يترررهر . بالسرررخرية  واظهرررر تخصررريات قويرررة يررري نرررزاع مرررع الاقاليرررد االيامابيرررة

ويرران مررن بررين الرك المسرررحيات الهزليررة يريرروفل دون .  0669مسررحيااه الهزليررة نحررو برا  
 .وانل مبغ  التري
وايرررات المهمرررة يررري ابدب واحررردة مرررن يولرررى الر  مررردا  ال ياييرررت يابرررت :النثرررر الكالسررريكي-ج

وقرد لقيرت ،رسع الروايررة ثنراءو بلرى مرا احارروت (.  0611)الفرنسري  ويانرت بعنروان يميررة يليفررز 
 .من احليل نفسي ومعالية ااظس  بالمهارة

ررا . مررن يبررار ابسرراقفة الياثوليررك يرانسرروا دو يينيلررون ويرران ويانررت تررهراه ابدبيررة اعامررد يساسو
ويانرررت قصرررة بايفيرررة مليلرررة بأييرررار المؤلرررف برررن  ( 0699) ايلماترررو بلرررى رواياررره العايفيرررة

 .الاعلي  وابخالو والسياسة والدين
 :عصر العقل

يفرري . صررر العقررل يو بصررر الانررويرييلررو يرري يرنسررا بلررى القرررن الثررامن بتررر المرريالدو  ب
خررالل ،ررسا القرررن صررب الفالسررفة يبيررر ا،امررامه  بلررى العقررل بلررى ينرره يحسررن اليرررو لمعريررة 
الحقيقررة ويرران معظرر  ابدب يلسررفيوا يخريرره مفيرررون يبررار مررن يمثررال يررولاير  ودينرريس ديرردرو  

 .بصر العقل: انظر. ويان ياك روسو
ويران يسراخد  مهارااره ابدبيرة لمحاربرة االسرابداد . ويان يولاير يتهر ريال ابدب يي بصررع

ويانت ييثرر يبمالره ترهرة ،ري رواياره السراخرة بعنروان . والاعصب اببمى  والارويب للعقالنية
يرسلك يقرد يارب يرولاير بعر  المررتسي الاري يانرت إلرى حرد مرا واقعرة احررت (.  0199)يانديرد 

https://www.marefa.org/%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%8A%D8%B1
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%8A%D8%B1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D9%84%D8%A7_%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D9%84%D8%A7_%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7_%D8%AF%D9%88_%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7_%D8%AF%D9%88_%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AA%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%88&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AA%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%88&action=edit&redlink=1
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يررولاير قررد سررابد يرري ايرروير مبرراد   وباعضرراية إلررى ،ررسا يرر ن. اررأثير مسرررحيات ولرري  تيسرربير
 .الياابة الااريخية الحديثة من خالل يبماله اليثيرة الاي اناول ييها ااري  يوروبا والعال 

  و،رري مررن ( 0114 - 0190)ويعرررف دينرريس ديرردرو إلررى حرردأل يبيررر ليونرره محرررروا للموسرروبة 
قرررراالت العلميررررة ويانررررت الموسرررروبة ،ررررسع ميموبررررة مررررن الم. اعنيررررازات العلميررررة لعصررررر العقررررل

الماعمقرررة يسررره  بهرررا ُياَّررراب يررري مخالرررف الاخصصرررات  ومرررنه  يرررولاير  موناسرررييو  يررران يررراك 
يرسلك . ويان ،سا العمل يهدف إلى ين اوضن بيريقرة بقليرة يخرر االياترايات العلميرة. روسو

 .ي ن المحرر ،اي  السليات الدينية  وبد  المساواة االقاصادية وسوء اساغالل العدالة
  ( 0160)ح يرران يرراك روسررو اغييرررات يرري الميامررع الفرنسرري يرري روايارره إلرروازا اليديرردة واقاررر 

ابارايررات الارري : وسررابدت سرريرة حيرراة روسررو بعنرروان(.  0164)ويرري الاعلرري  يرري روايارره إميررل 
  بعررد مماارره بلررى بيرران دور ابدب الحرردي  يرري ميررال النقررد 0119و  0114نترررت بررامي 

حررو اليبيعررة قررد يبررادت إدخررال متررابر مررن الافييررر العميررو ويانررت حساسررية روسررو ن. الررسااي
واظهرر ،رسع الحساسرية بوضروح ييبرر يري يحرال  اليقظرة للمايرول . والتعر يي ابدب الفرنسري

 .( 0114)الوحيد 
و،نرراك برردد يخررر مررن اليارراب يسررهموا يرري بصررر العقررل  يقررد ياررب موناسررييو نقرردوا ايامابيوررا 

ويلررف يلررين رينيرره ليسررا  روايررة سرراخرة متررهورة بعنرروان . ( 0140)سرراخروا يرري رسررالله الفارسررية 
ويلف ابب بريفو رواية بايفيرة محببرة إلرى النفروس بعنروان (.  0119 - 0109)ييل  ب الس  

وياب بيير مراريفو روايرات برن اليبقرة الوسريى  يمرا يارب بعر  (.  0110)مانون لسيوت 
ويارررب بييررررر برررو مارترررريه بعرررر  . الهزليرررات اللييفررررة برررن مترررريالت الحرررب يمررررا ارا،رررا النسرررراء

ويلاررا الرررواياين (.  0112)ل زوا  يييرراُرو ( 0119)حررالو يترربيلية : الهزليررات السرراخرة مثررل
اعالب يبيعة االمايازات ابرساقرايية غير المعقولة ويسهماا يي ابييار الاي يدَّت إلرى ايروين 

 ( 0199 - 0119)وبي ايامابي بضرورة اعصالح  ث  يي اندالع الثورة الفرنسية 
 :الرومانسية

  وسلررك بنرردما نتررر يلفررونس دو المرراراين 0141برردي ،ررسا التررعر بررا  : الشررعر الرومانسرري-أ
 .ويانت قصالدع الحزينة اعالب اليبيعة والحب والوحدة. ياابه اأمالت تعرية
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ييبرررر التخصرريات يررري الرومانسرررية الفرنسررية  ويررران مافوقوررا يررري يبمالررره  فيكترررور هوجرررو ويرران
ويوراو الخريررررررف (  0144)احايررررررا وقصررررررالد مانوبررررررة : التررررررعرية والمسرررررررحية والرواليررررررة مثررررررل

وااسرررر  ،ررررسع (.  0146)بديوانرررره قصررررالد بايقررررة وحديثررررة  ألفرررررد دو فينرررري وُبرررررف  ( 0110)
ي،ميررة التررقاء  القصررالد بأنهررا يلسررفية  ويرري يثيررر مررن ابحيرران دراميررة مثيرررة و،رري ااحررد  بررن

 .اعنساني وبزلة الفرد الراقي
الحرب وااحرد  قصرالدع الحزينرة الميالبرة برن . بمو،باه الترعرية الفرسة ألفرد دو موسيه وامااز

  وصف موسيه القسروة ( 0111 - 0119)ويي قصالدع بعنوان ابمسيات . والمعاناة والوحدة
 .الاي بانا،ا بفقد حبيباه

اناولرت المسرررحية الرومانسرية موضروبات ااريخيرة ومواقرف مثيرررة : المسررحية الرومانسرية-ب
واضرن ابلروان  وابررز ،رسع المسررحيات بتريل. يدوا  ويي يغلب ابحيان اخلي الهزل بالمأسراة

والمتا،د  وسلرك بخرالف مرا اقرو  بره المسررحيات اليالسرييية ومسررحيات بصرر العقرلل حير  
وياررب ييياررور ،ويررو يول مسرررحية رومانسررية لهررا مياناهررا . اترراد ،نرراك قبضررة الرراحي  بليهررا
ويسه  يل من ييني وموسيه يي ياابرة المسررحية (.  0111)و،ي المسرحية الااريخية ،رناني 

ابرررررز تخصررررية محبوبررررة يرررري ابدب (  0119)ويانررررت مسرررررحية يينرررري تررررااراون . نسررريةالروما
ويارب موسريه بعر  الهزليرات الماعمقرة . الرومانسي و،ي تخصية الفنان السو ايا،له النراس

 .والاي ُبريت بيلمااها اللماحة
يارب يثيرر مرن المرؤلفين الرومانسريين روايرات ااريخيرة بلرى غررار مرا : القصة الرومانسية-ج

الروايرررررة ( ابب)وياررررب يليسرررررندر دومرررراس . يعلرررره اليااررررب ابسررررريالندو السررررير وولارررررر سرررريوت
الاررري وقعرررت حوادثهرررا خرررالل ياررررة حيررر  الملرررك (  0122)الااريخيرررة المترررهورة الفرسررران الثالثرررة 

ويظهرررت روايررة ييياررور ،ويررو . لررويس الثالرر  بتررر وسلررك يرري القرررن السررابع بتررر المرريالدو
 .وو الرومانسي الماعيش للقرون الوسيىالس(  0110)يحدب نواردا  

. وانررررديع بعرررر  الُياَّرررراب الرومانسرررريين نحررررو يسررررلوب يخررررر يرررري القصرررر  يميررررل إلررررى الواقعيررررة
وينضرروو يرري قالمررة ،ررؤالء المررؤلفين يررل مررن يونوريرره دو بلررزاك  ويررور  سرراند  وسرراندال الررسين 

رومانسررررياه  وليررررنه  برررردلوا بررررن . احافظرررروا بيثيررررر مررررن الخصررررال  الرومانسررررية يرررري يبمرررراله 
 .ونظروا للحياة بواقعية ييثر

https://www.marefa.org/%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%87%D9%88%D8%AC%D9%88
https://www.marefa.org/%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%87%D9%88%D8%AC%D9%88
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF_%D8%AF%D9%88_%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF_%D8%AF%D9%88_%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF_%D8%AF%D9%88_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%87
https://www.marefa.org/%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF_%D8%AF%D9%88_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%87
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   ومنس سلك الااري  ياب ما يقرب من مالة رواية وقصة ُيِمَعرت 0149الياابة با   بلزاك بدي
ويررري ،رررسع السلسرررلة حررراول (.  0121 - 0124)ييمرررا بعرررد احرررت بنررروان اليوميرررديا اعنسرررانية 

را تراى مرن النراس  . المؤلف ين يصف الميامع الفرنسي المعاصرر بأيملره وصرور بلرزاك ينوابو
يمرررا غرررا  ليياترررف ارررأثير المؤسسرررات االيامابيرررة وقيمهرررا . يمرررا صرررور ي،ررردايه  وافرررابالاه 

 .وخاصة اايا،ات الميامع نحو المال
  :الواقعية 

ويرران الواقعيررون يعاقرردون بررأن . د يعررل ضررد الرومانسرريةييرررة يدبيررة انبثقررت إلررى حررد  مررا ر 
وبنررردما حرررلظ . الفرررن ييرررب ين يصرررور الحيررراة بيريقرررة صرررحيحة ومضررربوية ويمينرررة وموضررروبية

 .الواقعية: انظر. مناصف القرن الااسع بتر يانت الواقعية قد سييرت بلى ابدب الفرنسي
بعررره بلرررزاك يررري حبررره للافاصررريل وا. يررران يوسرررااف يلررروبير الممثرررل الرليسررري للواقعيرررة الفرنسرررية

  اخارررار يلررروبير برررن قصرررد ( 0191)يفررري رواياررره مررردا  بويرررارو . ومالحظاررره الدقيقرررة للحقرررالو
موضروبوا باديورا ر يبيبورا ثقيرل الظرل يعمرل يري الريرف ومعره زوياره السراسية ر لاصروير الحيراة 

 .الريفية الفرنسية
موباسررران خبيرررروا يررري مراقبرررة  وقرررد يررران. وبررررف يررراو دو موباسررران بقصصررره القصررريرة الواقعيرررة

ونيررد ين يثيررروا مررن قصصرره اصررور الحيرراة الريفيررة يرري نورمنررديا يو الويررود . السررلوك اعنسرراني
 .الممل لصغار ريال الخدمة المدنية يي باريس

ويانت إحدا،ما ،ي المسرحية الييردة . يان ،ناك نوبان رليسيان للمسرحية الواقعية يي يرنسا
ويري ،رسا الميرال ير ن ،زليرات . الحبية القصصية يو العقردة والارقربالصنعة الاي يانت اؤيد 

ويران . يما النوع اآلخر يهو مسرحية المتيلة يو الرسرالة. يويين سيرايب ،ي خير مثال لسلك
ويرررران يبظرررر  ياَّرررراب . معظمهررررا يعررررالب المترررريالت االيامابيررررة مثررررل اليررررالو والظلرررر  القررررانوني

 .(االبن)وييني بريو  ويليسندر دوماس مسرحيات المت يالت ،  إميل يوييه  وي
يدي النقرررد ابدبررري دوروا برررارزوا يررري ابدب الرررواقعي  ويررران لررره ارررأثير يبيرررر ييمرررا بعرررد بلرررى النقرررد 

ويرران يعاقررد بررأن العمررل . ابدبرري  ويرران يرري مقدمررة ياَّرراب ابدب الررواقعي تررارل سررانت برروف

https://www.marefa.org/%D8%A8%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%83
https://www.marefa.org/%D8%A8%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%83
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نرره يرران يضررع ترريلوا مررن يررسلك ي . ابدبرري ييررب ين يرردرس مررن خررالل حيرراة المؤلررف وتخصررياه
 .اب،مية بلى البيلة االيامابية والخلفية الااريخية الاي حد  ييها سلك العمل ابدبي

 :الرمزية
ويران ي،ر  .يانت الرمزية الفرنسية حرية يدبية ظهرت يري يواخرر القررن الااسرع بترر المريالدو

برول ييررلين  ويرثرر تخصيات الحرية الرمزيرة ،ر  الترعراء ترارل برودلير  وسرايفان مالرميره  و 
ويرران ،ررؤالء يريرردون ين يحرررروا اقنيررات التررعر مررن ابسرراليب الاقليديررة عييرراد اراييررب . رامبررو

ويرران ،ررؤالء الرمزيررون يرررون ين التررعر ييررب ين يررأاي بمعررانأل . مررن التررعر ااماررع بحريررة ييبررر
. يديررردة مرررن خرررالل االنيبابرررات واعيحررراءات والمترررابر بررردالو مرررن وصرررف حقرررالو موضررروبية

 .يالحظ ين يثيروا من تعر ،ؤالء الرمزيين تخصي ييانفه الغمو و 
ميموبرة مرن نحرو (  0119)ويان ديوانره يز،رار الترر . ،و السابو للرمزية تارل بودلير يان
ولينره . ويعيس ،سا االناا  ابدبي رؤيا برودلير اليليبرة برن اعنسرانية وتررور،ا. قصيدة 011

 .قال مع سلك بأن لإلنسانية قدراها بلى إبداع اليمال التعرو
ويررران يأمرررل يررري ين ارررامين اللغرررة . يقرررد يررران يول ترررابر رمرررزو مترررهور سرررايفان مالرميررره يمرررا

و،ناك صعوبة يي يه  يبماله ابدبيرة بسربب اراييبهرا غيرر . التعرية من بلوه الحقيقة الميلقة
واعابررر . نويررةالعاديرة ويلمااهررا العلميررة المحضررة واسرراعارااه الفضفاضرة ومررادة موضرروبااه المع

  يحررررد يلهررررة الحقررررول والقيعرررران يرررري ابسررررايير الرومانيررررة ( 0116)قصرررريدة بعررررد ظهررررر يررررون 
 .القديمةل ييثر قصالدع التعرية تهرة

وقررد حرراول يرري ديوانررره يغرران بررال يلمرررات . ترررعروا غناليوررا لييفوررا ينيقوررا موسررريقيوا بررول ييرررلين يلررف
صربيوا ببقريورا  نظر  ترعروا  يرثر رامبرو ويان.ين يصو ر إحساسوا بالموسيقى يي تعرع(  0112)

وبنرردما بلررا الااسررعة بتررر يلررف رامبررو . غايررة يرري ابصررالة و،ررو يرري السادسررة بتررر مررن بمرررع
ويررران ،رررسا العمرررل ميموبرررة مرررن النثرررر والترررعر اانررراول سررريراه (  0111)موسررر  يررري اليحررري  

 .السااية  ويانت اصف اياربه النفسية المعسبة
 
 

https://www.marefa.org/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%87
https://www.marefa.org/%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%87
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A2%D8%B1%D8%AB%D8%B1_%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88
https://www.marefa.org/%D8%A2%D8%B1%D8%AB%D8%B1_%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88


برقالح إيمان/د.السنة الثانية دراسات لغوية.مية   لمحاضرات مقياس مدخل إلى اآلداب العا  
 

27 
 

 

 
 

 :فكتور هوجو
  ولررد يرري السررادس Victor Marie Hugo ييياررور مررارو ،ويررو  اسررمه بالفرنسررية

   و،ررو يديررب وتررابر وروالرري يرنسرري متررهور  وواحررد مررن 0114والعترررين مررن يبرايررر بررا  
يبررررز ابدبررراء الفرنسررريين يررري الحقبرررة الرومانسرررية مرررن ابدب الفرنسررري يررري القررررن الااسرررع بترررر 

اريمرررة واسرررعة  يعلرررت مرررن يييارررور ،ويرررو يديبورررا بالميورررا سالرررع الصررريت ترررهدت يبمالررره حريرررة 
ررة بعررد ين يسررب تررهرة واسررعة يرردبا يرري يرنسررا بيونِرره تررابروا يرري الدريررة ابولررى ورواليوررا  خاصَّ
را  يمَّرا خرار  يرنسرا يقرد اتراهر بيونره رواليوررا ييثرر مرن يونره ترابروا  ولعرلَّ يترهر رواياارره  وقاصب

حررردب نرررواردا  لهمرررا الفضرررل ابيبرررر يررري ترررهراه خرررار  يرنسرررا  حيررر  روايرررة البؤسررراء وروايرررة ي
رررا يفولاررره يقرررد ولرررد يييارررور ،ويرررو يررري . اريمرررت الرواياررران إلرررى ييثرررر مرررن لغرررة حرررول العرررال  يمَّ

بيزنسون يي منيقة يرانش يوناره  ويران االبرن الثالر  لوالردع يوزيرف ليوبولرد ساسريبرت ،ويرو 
رره صررويي اريبرترريت  ويرران لرره يخرروين ،مررا صررويي ،ويررو ويويررين ،ويررو  وقررد سررين يرري : ويم 

يمرراين مخالفررة يرري يرنسررا  وليررنَّ يتررهر بيررت برراش ييرره ،ررو بيارره يرري سرراحة يررو  الررسو يصرربن 
ماحفوا بعد ويااه ُبرف باس  ماحف ييياور ،ويرو  وقرد اروي ي ابديرب الفرنسري العظري  يييارور 

رررا وراءع ناا0119،ويرررو يررري الثررراني والعتررررين مرررن مرررايو برررا   رررا لررر  يرررزل   ااريو رررا يدبيورررا بظيمو يو
 .ناايه محيَّ ا،اما  ابدباء من يل  اآلداب العالمية حاَّى اليو 

بمررال ييياررور ،ويررو  يايربررة ييياررور ،ويررو ابديررب ييبمررال ييياررور ،ويررو يثيرررة ،رري 
الفرنسي ل  اقاصر بلى الرواية يما ،رو ماعرارف بليره بالميورا  برل يران يييارور ،ويرو ترابروا 

ررا وياابوررا مسرررحيوا  وييمررا يررأاي يتررهر يبمررال ييياررور ،ويررو يرري مخالررف الفنررون ورواليوررا وقا صب
 :ابدبية

.  0149مسرحية إيرنراني الصرادرة برا  .  0111مسرحية ريوباالس الاي يصدر،ا با  
روايرة يحردب .  0164روايرة البؤسراء الصرادرة برا  .  0141مسرحية يرومويل الصادرة با  

اررراري  يريمرررة .  0166روايرررة بمرررال البحرررار الصرررادرة برررا  .  0110نرررواردا  الصرررادرة برررا  

 األعمال الموجهة
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بررا   قصررالد مانوبررة.  0111ارراري  يريمررة اليررزء الثرراني  بررا  .  0111اليررزء ابول  بررا  
.  0149يخررر يررو  لمحيررو  بليرره باعبرردا   بررا  .  0141،ررانز مررن ييسررلندا  بررا  .  0144

مرررراريون دو لررررور   بررررا  .  0141الملررررك ياسررررلَّى  بررررا  .  0110يوراو تررررير الخريررررف  بررررا  
يغاني التارع والختب  برا  .  0124نهر الراين  با  .  0121ابتعة والظالل  .  0110
ابديران والردين .  0119الترفقة ابسرمى  برا  .  0169الريل السو يضحك  برا  .  0169
 . 0111الحمار  با  .  0111با  

 : البؤساء رواية ملخص

واحديرردا يرري مدينررة دينرري الفرنسررية    0109ان ياليرران يرري بررا  ابرردي الروايررة برر يالو سررراح يرر
سنة يي داخل سيون يولون   حي  سين خمس سرنوات إثرر سررقاه خبرزا  09بعد ين قضى 

بامرررا بسررربب محاولاررره للهرررروب  02بيفرررال يخاررره الرررسين برررانوا مرررن اليررروع الفررراحش   واباقرررل 
 . مرات بديدة

لفنرادو إال ينره رير  اسراقباله بسربب حصروله بعد خرويه من السرين حراول النرزول يري يحرد ا
بلى يواز السفر ابصفر الرسو يفيرد بأنره مرن يصرحاب السروابو   ممرا اضريرع إلرى النرو  يري 

وبعررد سلرك اساضرايه تررارل ميريرل يسررقف مدينرة دينرري . اليرقرات و،رو يرري قلبره غضرربا وحسررة 
يوانررري يضرررية مرررن  يررري منزلررره   إال ين يررران ياليررران يرررر ،اربرررا مرررن المنرررزل بعرررد سررررقاه بعررر 

ابسررقف   وبعررد إلقرراء القررب  بليرره يبررل ميريررل الترررية بأنرره ،ررو مررن يبيررى ياليرران ابوانرري 
الفضية وينه ل  يق  بسرقاها ولن يقف بند ،رسا الحرد يقرد يبيرى يران ياليران ترمعدانين يضرة 
يهديرررة   واتررراري ميريرررل بلرررى يررران ياليررران برررأن يهرررب حيااررره هلل وين ييعرررل مرررن نفسررره ريرررال 

وليررن ياليرران   سرررو مرررة يخررري مررن يحررد المررارة   إال ينرره نررد  . مقابررل ،ررسع الفضرريات  صررالحا
بلررى يعلارره يبحرر  بررن التررخ  الررسو سرررقه ليعيررد لرره نقررودع يال ينرره ارر  اعبرراله بررن السرررقة 

 . ياضير يان ياليان لالخاباء خوياء من العودة إلى السين والعيش ييه مدي الحياة

خد  يران ياليران اسر  مرادلين   و،رو ترخ  ثررو يمالرك مصرنع بعد مرور ساة سرنوات   اسرا
يري مدينررة مونابريرل سرررمير ويرران بمردة للمدينررة   ويثنرراء سريرع ويررد ريررال يحارا  إلررى مسررابدة 
حيررر  ينررره حصرررر احرررت بيرررالت العربرررة ولرررن ييرررد مرررن سرررابدع سررروا يررران ياليررران الرررسو يررران 
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ير الررسو يرران حارسررا بلررى سررين معرويررا بقوارره   ويثنرراء مسررابداه للريررل تررا،دع المحقررو يررايي
يولررون خررالل ميررو  يرران ياليرران يرري السررين حينهررا   وانابرراع التررك بررأن ،ررسا التررخ  ،ررو 

 . ليس بالعمدة وبأن ،سع القوة ،ي يقي لتخ  واحد معروف يدا يال و،و يان ياليان

  يانرت لرديها يفلرة ” يراناين ” ويي متهد يخر   يران ،نراك باملرة يري مصرنع العمردة اردبى 
من ريل اخلى بنها واريها وحيردة مرع ابناهرا   ياضريرت إلرى الانرازل برن ” يوزيت ” بى اد

يفلاهررا لعاللررة يرران صرراحبها ريررل ياسررد وزويارره سرريلة اليبرراع   واياتررفااال  بسرروء معرراملاه  
البناهررا ييانررت احرراول يا،رردة بررأن البرري يلبررااه  حاررى ال ااعررر  ابناهررا للسرروء   وارر  يرد،ررا 

دة بعد ين يا  االياتاف بأن لديها ابنة غير تربية   ياضير بعرد سلرك ييضا من مصنع العم
لبيررع تررعر،ا ويسررنانها لاررديع للريررل الفاسررد نقررودا   وبعررد مرررور الوقررت امررر  يرراناين وااعررر  
للمضايقة من يحد المارة ياضربه   ويقرب  بليهرا المحقرو يراييير الرسو اوسرلت لره يثيررا برأن 

لنقررود البناهررا إال ينرره لرر  يأبرره بررسلك وحيرر  بلهيررا سرراة يتررهر ياريههررا حاررى اررامين مررن اررويير ا
وليرررن بعرررد اررردخل العمررردة والمقصرررود ،نرررا يررران ياليررران   اررر  إيرررالو صرررراحها   ويعيرررد،ا إلرررى 

 . العمل بالمصنع ويأخس،ا للمساتفى

ويي يحد ابيرا  يرا  القرب  بلرى ريرل يران يسررو بسربب اليروع   وار  القرب  بليره بلرى ينره 
لك لما يان له من سوابو مثل ،رسع الحادثرة   ويترهد المحقرو يراييير برأن ،رسا يان ياليان وس

الريررل ،ررو يعررال يرران ياليرران بلررى الرررغ  مررن معريارره بأنرره لرريس ،ررو   إال ين بررساب الضررمير 
الرسو انارراب ياليرران يعلرره يقررد  نفسره ويعارررف بأنرره ،ررو يرران ياليران حاررى ينقررس الريررل البررروء 

للهررررب مررررة يخرررري واالخافررراء   وقضرررى حيااررره بلرررى ،رررسا ممرررا يدي إلرررى محايماررره   ياضرررير 
 . المنوال ،اربا يريدا وابنى ابنة ياناين بعد ين اوييت ويرس حيااه لها
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 األدب اإلنجليزي

باللغرة اعنيليزيرة يري  وويلرز ويسيالندا إنيلارا منيزو ما ييابه ُياَّاب يتمل ابدب اعنيل
روالع يي مخالف المياالت ابدبيرة  يمرا غني بال يدب و،و. والمسرحية والنثر التعر مياالت

 .ةينه من يقد  اآلداب الغربي
بلى مردي ثالثرة قررون منرس يواخرر القررن الخرامس بترر  الار ييماد بصر النهضة يي إن

 الارر يسا العصرر إلرى بردة حقرب يري إنمون ،رومرع ين المرؤرخين يقسر. حاى القرن السرابع بترر
إال ين الايرار ابدبري الرسو الوا بلى العررش خرالل ثالثرة قررون بحسب الملوك والحيا  السين او 

سرررراد يرررران واحررررداو اقريبرررراو و،ررررو العررررودة إلررررى االابابيررررة القديمررررة الارررري امثلهررررا الحضررررارة اليونانيررررة 
نسران مريررزاو لليرون وياقررة مسرراقلة واناتررر بهرسا مررس،ب اعنسرانية الررسو ييرد يرري اع. والرومانيرة
ار يسرمى يهرا مرا صرالعصر ايوراو ملحوظاو يي حياة المدن الاي يرسبت إلتهد ،سا . بحد سااها

يعرد ابدب وقفراو بلرى يبقرة النربالء  برل صرار مرن يولويرات الحيراة بنرد   ولر  باليبقة الوسيى
يبناء اليبقة الوسيى  ومن ،نا بدي االاياع نحو الواقعيرة والارييرز بلرى النرواحي الروحيرة لردي 
ابيراد العاديين بدالو من اال،اما  بسير النبالء  وصارت الصبغة اعنسرانية لردي الفررد العرادو 

 .البيل يي يدب العصر ،ي الاي اميز صورة
وقد اميزت الحقبة ابولى من ،سا العصر  و،ي حقبرة يل ايرودور قبرل ميريء المليرة إليزابيرت 

وبرردي . ي  مررن ابعيررة الينيسررة الياثوليييررةابولررى  باررأثير ييبررر للحضررارة االابابيررة واحرررر مفررا
وليرن يري سلرك الوقرت يران . يظهر اأثير مس،ب اعنسانية يي الحياة بعيداو بن سرييرة الينيسرة

االبامررراد يررري ابدب بلرررى االقابررراس والاريمرررة مرررن ابدب اعييرررالي والفرنسررري  يارررري  ويرررات 
يري  واومراس مرور Thomas Elyot اوماس إليوت واميزالسونياات اعييالية   و،نرو ،وارد

ميال الياابة النثرية  وظهررت بردة محراوالت لاريمرة الياراب المقردس إلرى اعنيليزيرة يدت يري 

 المحاضرة التاسعة

https://www.marefa.org/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://www.marefa.org/%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B2
https://www.marefa.org/%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B2
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AB%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AB%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%85%D9%88%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%85%D9%88%D8%B1
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ومررور إس يانررت ،ررسع المحرراوالت مررن  Tyndale اينرردل مثررلالبدايررة إلررى إبرردا  بعرر  الياظرراب 
يمرررررا المسررررررح ييررررران يررررري البدايرررررة امارررررداداو لمسررررررح العصرررررور الوسررررريى  إس بقيرررررت . المحرمرررررات

 .اعليزابياية المسرحيات الدينية وابخالقية مناترة حاى الحقبة
قمرة ازد،ار،را االقاصرادو  الارر ي  وصلت إن0991إلى الحي  با  ومع مييء الملية إليزابيت 

وقرررد ظهررررت يررري البدايرررة . وابدبررري ويصررربن المسررررح والترررعر يررري ،رررسع الحقبرررة يررري يو  بظماررره
اعررالب حيايررات السررحر والفروسررية اترراهر بهررا  Poetic Drama نصررو  مسرررحية تررعرية

روبرررت  مررن يمثررال University Wits «ظريرراء اليامعررة»اب ُيرردبون ميموبررة مررن الياظرر
 George ويرررور  بيرررل Thomas Lodge واومررراس لرررود  Robert Green گررررين

Peele واوماس ناش Thomas Nash  ولين مسررحيااه  لر  ااميرز بالنضرب المسررحي ولر  
رح اعليزابيارررري الحقرررراو بعررررد بنرررراء المسررررارح ايررررن ماللمررررة للعررررر  المسرررررحي حاررررى ايررررور المسرررر

المأسرراة  اه المتررهورةالررسو ُبرررف بولعرره بالمسرررح مسرررحي Thomas Kyd اومرراس ييررد وقررد 
و،ري مأسراة اردور حرول موضروع االناقرا   The Spanish Tragedy (1587) اعسربانية

يريسراوير  التالع ينساك  إس يثرت مسرحياه ،رسع يري يميرع الياظراب الرسين يراؤوا مرن بعردع مثرل
 .Ben Jonson وبن يونسون وتيسبير Christopher Marlowe مارلو

ومررع ين المأسرراة يانررت ييثررر اناترراراو مررن الملهرراة يقررد ظهررر يرري البدايررة نرروع مررن الملهرراة المبيرررة 
ة الاررري يانرررت اررردين بتررريء مرررا للياررراب المسررررحيين الرومررران  وااخرررست ،رررسع المسررررحيات صررربغ

وايررور بعررد ،ررسا نرروع ييثررر . ريفيررة  وابامرردت بلررى ينمرراي مررن التخصرريات المضررحية الميررررة
 صقالو من الملهراة يري الربالي المليري نفسره يران يقردمها يمرا  المليرة االمرسة المردارس الثانويرة

Grammar Schools  الارري يانررت ارردرظس اليونانيررة والالاينيررة  واماررازت ،ررسع المسرررحيات
 John Lyly يون ليلي ،سا الميال ،ون وماأنو بالغياو  وي،  اليااب يي بأسلوب نثرو ماق

 .Euphues (1579) يوييوس ومسرحيااه الاي اتاهر بها مثل مسرحية
ر الحررر يرري مسرررحيااه يحرررر بررسلك المسرررح مررن قيررود وقررد يرران مررارلو يول مررن اسرراخد  التررع

القوايي التعرية والبالغة الماأنقة ومهد اليريو يما  تيسبير السو يعد إلى اليو  ي،ر  الترعراء 
ليررز والعررالميين  ومررا اررزال نصوصرره المسرررحية الارري ابلررا ييثررر مررن يواليارراب المسرررحيين اعن

وقرررد اميرررز بصرررر تيسررربير يو العصرررر . سررت وثالثرررين مسررررحية اسرررحر القرررراء وريرررال المسرررح

https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%84&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%84&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%DA%AF%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%DA%AF%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%DA%AF%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%DA%AF%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%AC&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%AC&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%86%D8%A7%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%86%D8%A7%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%83%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%83%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/1587
https://www.marefa.org/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88
https://www.marefa.org/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88
https://www.marefa.org/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88
https://www.marefa.org/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88
https://www.marefa.org/%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B4%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://www.marefa.org/%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B4%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
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اعليزابيارري باترررييد اليثيرررر مرررن المسرررارح العامرررة بعررد ين يررران الممثلرررون يقررردمون بروضررره  يررري 
بردد المسررارح  وبازديرراد .لنردن الفنرادو والحانرات الارري يانرت مناترررة بلرى اليرررو المؤديرة إلررى

 الارررر يعصرررر اعليزابياررري مرررن يغنرررى بصرررور إنازايرررد بررردد النصرررو  المسررررحية لايعرررل مرررن ال
 .مسرحياو 

واميررز العصرررر ييضررراو بظهررور بعررر  الترررعراء الررسين يابررروا اليثيرررر مررن ابترررعار الغناليرررة ومرررن 
دمونررررد  Samuel Daniel ل دانييررررلوصررررمولي Walter Raleig والاررررر رالرررري ي،مهرررر  وا 
 Michael وماييرل دريارون Philip Sidney وييليب سريدني Edmund Spenser سبنسر

Drayton مليرة اليرن واعرد رالعرة سبنسرر The Faerie Queene ( 1590 )  يري ي،ر  مرا
 .التعر اعنگليزو ياب يي

يرريمس  يمررا يرري الحقبررة الثالثررة مررن بصررر النهضررة  و،رري الحقبررة اليعقوبيررة خررالل حيرر  الملررك
ي،ررررر   تيسررررربير   يقررررد يانرررررت يرررري برررررداياها امارررررداداو الزد،ررررار الحقبرررررة اعليزابيايرررررة إس يارررربابول

وبرن  وبومونرت ويلياترر John Webster يرون ويبسرار مسررحيااه يري يواخرر حيااره  ويرسلك
ولين اناترت بعرد ،رسا الرروح السروداوية  .Thomas Middleton واوماس ميدلاون يونسون

. والنربالء Puritans (الايهرريين) البيوريارانيين لالنحيراي السياسري وااسراع ،روة الخرالف برين
اومرررراس  ويغررررت الواقعيررررة السرررراخرة يرررري اببمررررال ابدبيررررة وظهرررررت بترررريل واضررررن يرررري يبمررررال

ابخيرررة  وظهرررت ييضرراو يرري برردايات  تيسرربير ويرري يبمررال بررن يونسررون و ويبسررار و ميرردلاون
ت ،رسع الرروح السروداوية السراخرة يري بصرر ودرايارون واسرامر  John Donne يون دن تعر

الملك تارل ابول السو يان امارداداو لمرا سربقه ييضراو  وليرن بردي البيوريارانيون يرر  سرييراه  
بسررربب الحررررب اب،ليرررة الاررري يانرررت نايياهرررا ين  1642 ويغلقرررت المسرررارح برررا  إنگلاررررا بلرررى

اسرراولى الينرررال يرومويررل بلررى السررلية بعررد ين يقصررى الملررك تررارل ابول بررن الحيرر  وحيرر  
ووضررع البيورياررانيون قيررود،  بلررى النترراي ابدبرري  .1658 حاررى 1653 برييانيررة مررن بررا 

يأيررل نيرر  يدب بصررر النهضررة  .1660 حاررى بررا  حقبررة اليومنولرر  ويغلقرروا المسررارح خررالل
يرري  Neo-Classicism ومسرررحه ااريرراو وراءع اررأثير االابابيررة ليمهررد لمولررد اابابيررة يديرردة

يرررون  ارررالع مباتررررة  ولررر  يظهرررر يررري ابدب مرررا يسررراحو اال،امرررا  سررروي ملحمرررةالعصرررر الرررسو 
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وغير،را مرن الياابرات  Paradise Lost الفرردوس المفقرود الترعرية John Milton ميلارون
 .ليرومويل السياسية الاي يابها يي يثناء بمله مسابداو 

 عصر االتباعية الجديدة
إس ابنرت النمراس  االابابيرة راو لرروح النهضرة وانيالقهرا الحررلااخست ،سع االابابية اايا،او مغراي

. وح الايريبية الاي سرادت بصرر النهضرةيسلوباو ومضموناو مما يسه  يي إخماد الر  ابدب يي
وقد ظهر احول مه  يي النظرة إلرى الفررد  يبعرد ين يران يري بصرر النهضرة إنسران العوايرف 
وابييرار الاري ال حرد لسربر غور،را  صرار يري ،رسا العصرر إنسراناو ايامابيراو يقرد  نفسره بأنمرراي 

نقررراب برررن العيررروب وا،رررا  ابدب يررري ،رررسا العصرررر بيترررف ال. سرررلويية معرويرررة ومافرررو بليهرررا
و،يرررسا اسرررابد العقرررل . االيامابيرررة لليبقرررة الوسررريى الاررري برررديت اسررريير اررردرييياو بلرررى الحيررر 

ة بليرره  لررسلك يرراءت اسررمية ،ررسا العصررر بعصررر العقررل بررابدب بعررد ين يانررت العايفررة مهيمنرر
ومرررن ي،ررر  . واماررردت سرررييرة العقرررل إلرررى الترررعر الرررسو حظررري بميانرررة مرموقرررة يررري يدب العصرررر

 Alexanderويليسررندر برروب John Drydenويررون درايرردن يررون دن ممثلرري ،ررسع الحقبررة
Pope ويوناثران سرويفت Jonathan Swift وصرموليل يونسرون Samuel Johnson 

 Henry و،نررررو ييلررردين  Samuel Richardson صرررموليل رياتاردسرررن والرواليررران
Fielding . 

 اإلبداعية والعصر الحديث
العايفررة يري يواخررر القرررن الثررامن بتررر بدايرة اقريبيررة للعصررر الحرردي   واررؤرخ  اعرد العررودة إلررى

صرموليل  الاري يابهرا يرل مرن Lyrical Ballads «ابغراني الترعبية»،سع البداية برادة بنترر 
 William Wordsworth وولري  وردزور  Samuel Taylor Coleridge ايلرر يرولرد 

  Romanticism ويسررمى ،ررسا العصررر بصررر اعبدابيررة .1798 ويمعررت يرري يارراب بررا 
غرروردون  ويررور  John Keats ويررون ييرراس د   وتررليوي،رر  يبالمرره وردزور   ويررولر 

 الررسين ااخررسوا العايفررة ال العقررل منيلقرراو لتررعر،  الررسو George Gordon Byronبررايرون
ومررن ،نررا يرراءت النظرررة . ميرردوا ييرره بظمررة الخيررال وافوقرره بلررى العقررل يرري نظرارره إلررى اليررون

نظررة الاري اعرد مظهرراو رليسرياو مرن مظرا،ر اعبدابيرة  والاري اخرالف المثالية إلرى الحيراة  الرك ال
ليرزو يترارك ي،ري يول مررة يري اراري  ابدب اعن و،رسع. الواقع المحسوس يي اصور،ا للحقيقرة
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https://www.marefa.org/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%DA%AF
https://www.marefa.org/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%DA%AF
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%A6%D9%8A%D9%84_%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%B1_%D9%83%D9%88%D9%84%D8%B1%D8%AF%D8%AC&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%A6%D9%8A%D9%84_%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%B1_%D9%83%D9%88%D9%84%D8%B1%D8%AF%D8%AC&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%A6%D9%8A%D9%84_%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%B1_%D9%83%D9%88%D9%84%D8%B1%D8%AF%D8%AC&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%A6%D9%8A%D9%84_%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%B1_%D9%83%D9%88%D9%84%D8%B1%D8%AF%D8%AC&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/1798
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%83%D9%8A%D8%AA%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%83%D9%8A%D8%AA%D8%B3
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
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ييها ابدباء والسيما التعراء منه   يي اوييد دور الخيال مصدراو لإلبداع  وربمرا يران ،رسا ،رو 
 .ة مناسبة للحداثة الاي مازالت اؤيد ،سا الدورالسبب يي بد اعبدابية بداي

يما الرواية يقد ازد،رت يي ،سا العصر ييثر مرن يو بصرر مضرى وببررت برن روح العصرر 
 Charles اترارلز ديينرز ويبرز رواليي العصرر الفيارورو ،رو. ييثر من يو ينس يدبي يخر

Dickens  الررسو اترراهر باصرروير واقررع الميامررع الصررنابي بررين متسرري الفقررر والحرمرران الارري
مررا اظهررر ،ررسع الصررورة لحقررت بأبنرراء اليبقررة العاملررة وظهرررت ِمررن الاضررخ  الصررنابيل وييثررر 

 .Hard Times «ابزمنة الصعبة»و Bleak House «البيت اليليب» وضوحاو يي روايايه
 نررره اسررراياع ين يقرررد  صرررورة ااسررر  بأبعررراد الواقعيرررة ومرررع ين ديينرررز لررر  ييرررن ناقرررداو ايامابيررراو ي

 .العصر الفياورو الصلبة الاي صارت من ي،  مظا،ر ابدب الروالي يي
ومرررررررررررررررن اليارررررررررررررررراب المعرررررررررررررررررويين يرررررررررررررررري ميرررررررررررررررردان الروايررررررررررررررررة الررررررررررررررررسين ااسررررررررررررررررمت ياابررررررررررررررررااه  

   إال ينGeorge Eliot ويررور  إليرروت Gaskell وگاسرريل Thackeray ثررايرو بالواقعيررة
،ررسع الواقعيررة يرراءت خاليررة مررن المنظررور االيامررابي والسياسرريل إس إن صرردقها لرر  ياعرردَّ يتررف 

 . النقاب بن الواقع يما ،و  وايافى اليااب يي يغلب ابحيان بالوقوف بند ،سا الحد
 لميرة ابولررىالحررب العا غيرر ين قري  العصرر الفيارورو ومعاقدااره انقلبرت ريسرراو بلرى بقرب بعرد

إس دلظ نتوب الحرب بلى الو،  السو بنيرت بليره الرك القري  والمعاقردات الاري يدت يري النهايرة 
 Rupert روبررت بررروك يمثرال War Poets إلرى الردمار والخررراب يظهرر ترعراء الحرررب

Brooke ويقرررد ابديرررب بعرررد ،رررسا يرررل ثقرررة بميامعررره . الرررسين ببرررروا برررن خيبرررة يمرررل يبيررررة
ررره الرليسرري اعررررظف مينرررون الرررنفس  ومؤسسررااه  ولررر  يعرررد للميامرررع يو ،يمنررة بليررره  ويصررربن ،مظ

وقررد ينايررت الحقبررة الارري الررت الررك الحرررب . عررزل بررن حيرراة اليمابررةالبترررية يرري حيرراة الفرررد بم
يررررررررررررررريمس  والسررررررررررررررريما العتررررررررررررررررينات منهرررررررررررررررا بمالقرررررررررررررررة ابدب يررررررررررررررري ،رررررررررررررررسا القررررررررررررررررن مثرررررررررررررررل

 Virginia يرا وولرفوڤريين D.H.Lawrence داڤيد ،ربرت لرورنس و إليوت.س.وت يويس
Woolf. الاري يران  ولهرسا الاغيرر يران مرن اليبيعري ين ياخلرى ابدبراء برن ابسراليب الاقليديرة

يفرري الروايررة مررثالو يغررى مررا يعرررف بايررار الرروبي بلررى  .Forster يورسررار الياارربمرن رواد،ررا 
وصرررار ابديرررب يررري بزلرررة برررن الميامرررع ايررراد . الحبيرررة والاارررابع الزمنررري يررري السررررد القصصررري

. ايون اامة  وغير مقيد ب رضاء يو رغبة من رغبات اليمهور يما يانت الحرال يري الماضري

https://www.marefa.org/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%AF%D9%8A%D9%83%D9%86%D8%B2
https://www.marefa.org/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%AF%D9%8A%D9%83%D9%86%D8%B2
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A6%D9%8A%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A6%D9%8A%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%AB%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%AB%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://www.marefa.org/index.php?title=%DA%AF%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%84&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%DA%AF%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%84&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AA.%D8%B3.%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AA.%D8%B3.%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%DA%A4%D9%8A%D8%AF_%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%DA%A4%D9%8A%D8%AF_%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%DA%A4%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D9%88%D9%88%D9%84%D9%81
https://www.marefa.org/%DA%A4%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D9%88%D9%88%D9%84%D9%81
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%B1&action=edit&redlink=1
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« يولرريس»يرلنرردو يريمس يررويس الررسو حقرو بروايارره المتررهورة وقرد مثَّررل ،ررسا الايرار الروالرري اب
ثورة يي ابسلوب النثرو يهي سرد بحدا  يو  واحد يقي اساخد  ييه يرويس بيررية ( 0944)

وقررررد اسرررراخدمت ييضرررراو الرواليررررة ييريينيررررا وولررررف يسررررلوباو متررررابهاو . يسررررلوب المونولررررو  الررررداخلي
من دون ا،اما  بالحبية يو الحد   يما يعلرت  بارييز،ا بلى احليل التخصيات احليالو بميقاو 

 To (0941)« إلرى المنرار»و Mrs.Dalloway (0949)« السريدة دالرووو»يري روايايهرا 
the Lighthouse.  رسا  إال ينره يران يميرل  ايرار الروبي ويعد ديفيد لورنس ييضاو يحرد يبرال،

 Sons and (0901)« يبنرراء وبترراو»إلررى رسرر  صررور ييثررر واقعيررة يمررا يرري روايارره 
Lovers  وقد نادي بالعودة إلى ابحاسيس والمعاقدات البدالية بل الغريزية مرن ييرل خرال  

إليررروت بقصرررريداه .س.ت العرررال  الحررردي  مرررن الررردمار والضرررياع النفسرررري الرررسو صرررورع الترررابر
ويرري ميررال المسرررح اايرره الياظرراب يرري ،ررسع الحقبررة اايا،رراو يخررر . «ابر  اليبرراب»المتررهورة 

نحررررو نقررررد النفرررراو االيامررررابي بنررررد اليبقررررة ابرسرررراقرايية يرررري الميامررررع البرييرررراني وامسرررريها 
بالمظرررا،ر الفارغرررة  مررررن خرررالل اقررردي  صررررورة سررراخرة السبررررة بنهرررا  يمرررا يرررري يبمرررال اليااررررب 

 .Oscar Wilde يوسيار وايلدبرناردتوو  يراليب
يما الاحول الرليسي يي ابدب الحدي  يييمن يي النظرة اليديدة إلى اللغة الاي صارت يرزءاو 
ال يايرزي مرن المضرمونل وانصرب يررل ا،امرا  المحردثين بلرى ييفيررة ايويرع اللغرة لاناسرب ،ررسع 

ويميررن الخرري  ،ررسا الموقررف . ر ابسرراليب الاقليديررة يرري الاعبيررريررل ،ررسا يدي إلررى ،يرر. النظرررة
ي بدايرررة القررررن   الاررري نرررادي بهرررا يرررWilliam Butler Yeats ولررري  بررراالر ييررراس بصررررخة

  العترين  ومضمونها ضرورة انقية التعر من يل ما ،و غير تعر
واريررزت نظررررة ابديرررب بلرررى بنصرررر . مفايلرررة يرررالاي سررربقاها الحررررب العالميرررة الثانيررة لرر  ايرررن

عه اعنسان بيدع بعد ين يثبت قدراره بلرى سلرك يري ،يروتريما وناگرازايي يمرا الدمار السو يصن
 William وولررررري  گولررررردن  George Orwell يرررررور  يورويرررررل يررررراء يررررري روايرررررات

Golding  ودوريس ليسين Dorris Lessing  وصارت الرواية يي ابربعينات والخمسرينات
من القرن العترين اصور مدي مرا يميرن ين يلحرو بالعرال  يري المسراقبل مرن خرراب مرن افوقره 

وصرارت  (يدب الخيال العلمي).science fiction و،يسا برزت رواية الخيال العلمي. العلمي
 . لسان حال العصر

https://www.marefa.org/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D9%88&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D9%88&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D9%88&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%B1_%D9%8A%D9%8A%D8%AA%D8%B3
https://www.marefa.org/%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%B1_%D9%8A%D9%8A%D8%AA%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%84
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 :شكسبيروليم 

   6060ومرررررات سرررررنة  0962ولرررررد سرررررنة ،رررررو يحرررررد التخصررررريظات المترررررهورة يررررري ابدب العالميظ 
ُبررِرف ينظ تيسرربير يران تررابراو  وممررثالو  وياابرراو  قررب التررابُر اعنيليرزوُّ الرروينيُّ ييلرو بليرره ل

حير  يعابررع اليثيررون يبظر   للمسرحيظات  ولينظ يااباه للمسررحيظات يانرت ييثرَر مرا اتراهَر بره 
ياررَب تيسررربير يرري المسررررح البرييررانيظ خرررالل العصررر اعليزابيثررري  .مسرررحيظ يررري يررلظ العصرررور

اارياو خلفررره إرثررراو يبيرررراو مرررن اببمرررال ا يسرررمى بعصرررر النهضرررة اعنيليزيظرررة ايوبيني  يو مرررواليررر
  .ابدبيظة الاي ال ازال مناترةو حاى الوقت الحالي

 :وليم شكسبيرأعمال 

ة بلى الرظغ  من مررور   اريت مسرحيظات تيسبير وقصالدع إلى اليو  يثراو يبيراو  وميانةو خاصظ
 المسررررارح  والميابررررات: يظررررة يررررالو مررررنا أل بلررررى وياارررره  إس اهررررا ظ بأبمالرررره ابدببرررر 211ييثرررر مررررن 

 :والمدارس  وييما يلي ي، ظ يبمال ولي  تيسبير

 لمفررردات الارري اسرراخدمها يرري قصررالدعاميظررز تيسرربير بابايررارع العديررد مررن الاراييررب وا :أشررعاره 
ل الاينيظرة  ويرنسريظة  ومرن حي  اميظز بع  ،سع المفردات بيونها ايمع بدظة يرسور سات يصرو 

لغاه ابصليظة ييضاو  يمظا المواضيع الاي ياَب ييها تيسبير ياسلظي الضوء بلرى ضرياع الوقرت 
   ييارَب 0991والزمن  واخليد اليمال ومترابر الحربظ  بردي تيسربير بياابرة الترعر منرس برا  

ل قصررريدة بعنررروان  ديظة  ويررري العرررا  والاررري اصرررنظف بلرررى ينظهرررا قصررريدة سرررر " يينررروس ويدونررريس"يوظ

الموجهةاألعمال   
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  وقررد ُيمعررت قصررالد لرره يابهررا "اغاصرراب لررويريس"الاررالي ياررب قصرريدة سررردية يخررري سررمظا،ا 
  إال (The Passionate Pilgrim :باعنيليزيظرة" )الحرا ظ المغرر "  احرت بنروان 0999با  

ينظ معظرر  قصررالد ،ررسع النسررخة الارري ُنسرربت لتيسرربير لرر  ييررن ،ررَو مررن يابهررا  يمررن برريِن يميررِع 
: الد الياررراب لررر  ايرررن سررروي خمرررس قصرررالد منسررروبة يعرررالو لتيسررربير  و،رررسع القصرررالد ،ررريَ قصررر

قصررريداين نترررراا الحقررراو يررري سررروناايات تيسررربير  وثرررال  قصرررالد ُيابرررت يررري مسررررحيظة الحرررب 
   حير  يارَب قصريدة 0610ميهود ضالع  وقرد اسرامرظ تيسربير يري ياابرة الترعر حارى برا  

  احررَت 0619  وقررد ارر ظ نتررر يبمالرره التررعرية يرري بررا  "حفاةالعنقرراء والسررل"رثرراءأل غزليررةأل سررمظا،ا 
اوَصرف سرونااات .(The Sonnets of Shakespeare) " سرونياات تيسربير"مسرمظى 

سرررونااة ترررعريظة  وانقسررر  السرررونااات إلرررى قسرررمين  092تيسررربير بلرررى ينظهرررا نسرررخة  اارررألظف مرررن 
هرت إليره اببيرات الترعريظة   ُيابرت ( 046-0)يالسرونااات مرن موزظبة حسب التخ  السو ويظ

ررا السررونااات مررن  -041)لترراب وسرري  ونبيررل يوَصررف بلررى ينظرره صررديو محبرروب للتررابر  يمظ
هة لسيدة ااظصف بالتر والخب   ولينظها بلى الرغ  من سلك تخصية مميرزة  ( 094 يهَي مويظ

 .يياعلظو بها التابر ويحبها رغماو بنه

ل مرا اساياع تيسبير ين يياب يي :مسرحياته  ثر من ثالثريَن مسررحيظة خرالل حيااره  ييراَن يوظ
وااريخيظرررة  مثرررل مسررررحيظة ،نررررو ياَبررره بررردظة مسررررحيظات ُاصرررنظف بلرررى ينظهرررا مسررررحيظات يوميديظرررة 

رره تيسرربير يياررَب مسرررحيظة روميررو السررادس  ومسرررحيظة يوميررديا  ابخيرراء  وييمررا بعررد اغيظررَر اويظ
ف بلرى ينهرا مسررحيظة اراييديظرة ورومانسريظة  ولينظره    والاي ُاصرنظ 0996ويولييت التهيرة با  

: مرررا لبرررَ  ين بررراَد إلرررى يسرررلوبه الرررسو بررردي بررره وُبررررَف بررره  ييارررَب بررردظة مسررررحيات ترررهيرة  مثرررل
مسرحيظة يوليوس قيصر  و،املت  وُبييل  والملك لير  ومايب   ويناروني ويليوبراارا  واسرامرظ 

نره ويري سرنوااه ابخيررة غيظرر يسرلوبه  ييارَب بردظة بلى ،سا الرنمي لمردظة اثناري بتررة سرنة  إال ي
 .مسررحيظة سريمبلين  والعاصرفة  وحيايرة الترااء: مسرحيظات اندر  احرَت نمري الرومانسريظة  مثرل

لررر  اُنَترررر مسررررحيظات تيسررربير يميعهرررا خرررالل يارررررة حيااررره  إس ُنِترررَر منهرررا يقررري ثمررراني بترررررة 
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إال ينظرررره وبعررررد وياارررره يمررررع يررررون  بيظررررة مسرررررحيظة بترررريلأل منفصررررلأل يرررري نسرررر أل سات صررررفحات ربا
سررااو وثالثررين مسرررحيظة مررن  -و،مررا زمررالء تيسرربير يرري الامثيررل-،يمينيرريس  و،نرررو يونررديل 

مسرررحيظات تيسررربير يرري ملرررف  واحررردأل  إس قامررا بانسررريو النصرررو   واحرير،ررا  واعترررراف بلرررى 
ل ملرررف  ييمرررع مسررررحيظات تيسررربير وس    0641لرررك برررا  يباباهرررا  حارررى اميظنرررا مرررن نترررِر يوظ

وايمن ي،ميظة ،سا الملف بيونه اسراياَع الحفراظ بلرى بردظة مسررحيظات مهمظرة لتيسربير لر  ايرن 
ومررن برريِن المسرررحيظات الارري قرردظمها تيسرربير حصررلت خمررس  .منتررورة  وياَنررت ُبرضررةو للضررياع

يظرة للمسررحيظة مسرحيظات بلى ابيضليظة ب يماع من يغلبيظرة النقراد  وسلرَك بنراءو بلرى القيمرة ابدب
 :وديموميظاها  و،َي مراظبة من ابيضل يالاالي

  الرسو ُيقاَرل والردع "،املرت"ادور يحدا  المسرحيظة حوَل بيلها ملك الدنمارك التراب  :هاملت 
ر ين ينرراق  لموارره  وبليرره ياانرراول المسرررحيظة الاراييديظررة متررابر  يُيصرراب بررالحزن التررديد  ويقرررظ

اررري ُيعاقرررد ينظ تيسررربير برررانى مرررن مترررابر مترررابهةو لمرررا ُياِرررب يررري ،رررسع ااعلظرررو برررأل  الفقرررد  وال
المسرررحيظة  بسرربب يقَدانرره البنرره ،امنررت  واعرردظ مسرررحيظة ،املررت يبظرر  مسرررحيظة يابهررا تيسرربير 
بناءو بلى ريو العديرد مرن نقظراد ابدب  يمرا ُيعاقرد بأنظهرا قردظمت ُبعرداو بميقراو يري بلر  الرنفس قبرَل 

 . صوراه الحديثةملات السنين من ظهور 

رررة تخصرررين يقعررراِن يررري الحررربظ برررالرغِ  مرررن اخررراالِف  :روميرررو وجولييرررت اانررراول المسررررحيظة قصظ
  (يابيوليرررت)و( مونايغيرررو)خلفيااهمرررا االيامابيظرررة  وسلرررك بسررربب العرررداء الواقرررع بررريَن باللايهمرررا 

لرن ظ ياظهر يي المسرحيظة بدظة متا،د حرييظة بسبب ،سا الخالف  ولين يبقى مترهد التررية ا
الدراميظ ابيثر تهرةو يي العال   ويمين القول إنظ مسررحيظة روميرو ويولييرت ،ري مسررحيظة اقردظ  
ررة رومنسررريظة واراييديظرررة  واعررردظ يترررهر مسرررحيظة يابهرررا تيسررربير نظرررراو لموضررروبااها الخالررردة . قصظ

يبر  الرسو ،ي مسرحيظة دراميظة  قصيرة   ااناول يحداثها الاغيظر السو ييري بلى حيراة ما :ماكبث
ل يرري النهايررة إلررى ياغيررة  ومررن ي،رر ظ التخصرريظات  يبرردي بيونرره ينررديظاو  ثرر ظ يصرربن مليرراو  وياحرروظ
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الظظررا،رة يرري المسرررحيظة تخصرريظة الليرردو مايبرر   الارري ااظصررف بيونهررا تخصرريظةو تررريرةو  وسات 
 . يموح بالأل  ما يعل دور،ا يي المسرحيظة مهمظاو ومؤثظراو 

يظة برررن المرررؤامرة الاررري ُاحررراك مرررن قبرررل السرررنااور الرومررراني ااحررردظ  المسررررح :يوليررروس قيصرررر
ماريوس برواوس الغايال يوليوس قيصر  واريظز المسرحيظة بتيلأل يبيررأل بلرى نفسريظة برواروس 
المضرريربة  ويخالقرره الماضرراربة يثنرراء وضررعه افاصرريل مررؤامرة االغايررال  وبلررى الرررغ  مررن ينظ 

اليثيررر مررن . ه يظهررر يرري برردد قليررل مررن المتررا،دإالظ ينظرر" يوليرروس قيصررر"المسرررحيظة احررَت اسرر  
احررراك يحررردا  المسررررحيظة حررروَل بينرررديك وبيرررااريس اللرررسين ارررربي بينهمرررا : اللغررري حرررول ال تررريء

بالقة مضيربة  يبالرغ  من ينظهمرا يترعراِن بالحربظ اايراع بعضريهما  إالظ ينظهمرا يريضراِن البروَح 
واليرا،يرة  واصرنظف ،رسع المسررحيظة بلرى ينظهرا بمتابريهما  ييعيتاِن بالقةو مارنحةو بيَن الحبظ 

 .يوميديا ساخرة يي السلوك ابرساقراييظ 

 
 :هامةمالحظة 
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