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د. بن زياني                                                                                         آلداب العالميةمقياس:ا  
 أدب ع ح م                                                                                                 1: ماسترالسنة

31/30/30/30األدب الهندي                               األفواج:                                     30المحاضرة:   

تعد احلضارة اهلندية من أقدم وأغىن حضارات العامل القدمي، إذ يرجع تارخيها ألكثر من مخسة آالف سنة، شكلت خمزوًنا  توطئة:
  الفيدا()  بــــــ تاهلندية هي ما عرفهائاًل من العطاء اإلنساين يف الفكر والفلسفة واحلساب واألدب والفن، ومن أقدم اآلثار األدبية 

لدينية وتعين املعرفة، وضعت باللغة السَّْنِسكريتية تناقلتها الشفاه قبل أن تدّون، ومتثل جمموعة من النصوص ا كتاب اهلندوس املقدس
 املقّدسة يف اعتقادهم.

 ملحمة :مهاو  ما أُْبدَِع يف األدب اهلندي القدمي، الشعر امللحمي لقصيدتني كتبت باللغة السَّْنِسكريتية أيضا، برزومن أ    
اليت ترتكز على عدد كبري من القصص واحلكايات واخلرافات املتوارثة اليت تدور حول إحدى احلروب التارخيية  المهابهاراتا
 تصف األهوال واملخاطر اليت مّر هبا أحد أمراء اهلند أثناء رحلته وجتواله بعد نفيه من موطنه، ثّ فهي  الرمايانا ملحمةأّما  الكبرية،

  .امليةاليت عرفتها اآلداب العمن أروع املالحم  تانحماملل وتعد هاتان زوجته اليت اختطفها األعداء،حبثه بعد ذلك عن 
  الفوارق الرئيسة بينهما.  وسنقف يف هذه احملاضرة على تعريفهما بإجياٍز، مع ذكر    

قبل امليالد.  ام يف القرن اخل باللغة الّسنسكريتيَّةلقصيدة رامايانا،  ب الشاعر فامليكي الصيغة األوىلكت:ملحمة الرمايانا: أّوال
ابن ملك ووريث وهو راما،  ها الذي يدعىبطل، وتدور أحداث هذه امللحمة حول بيت 000222وتتكون القصيدة من 

، اليت كانت تعيش يف بالط والدها امللك جاناكا. وبعد أن سيتا مع اخلُطّاب اآلخرين على الفوز بيد األمرية تناف  .هندي عرش
الزواج رجع الزوجان إىل مملكة أيوديا، ولكن زوجة برهن على جدارته للزواج منها. وبعد  شيفا متّكن من شّد القوس العظيم لإلله

وأخوه غري الشقيق الكشمانا حيث عاشوا مجيعًا  سيتا أبيه بدأت ُُتيك ضده املؤامرات مما أّدى إىل نفيه. وقد رافقه يف منفاه زوجته
  .ابةيف الغ

ويف أحد األيام أرسل رافانا ملك النكا اخلبيث غزااًل ذهبًيا إىل الغابة. فرحت سيتا لذلك وطلبت من راما أن يقبض هلا    
كان و من الكشمانا أن يذهب للبحث عنه.  سيتا ، وحينما أخفق يف الرجوع طلبتبعيدةإىل مسافة  الغزال راما ، وتبعالغزال هذا
بعد ذهاب الكشمانا و يرضي سيتا.  ه من أجل أنوامر ه مل ميتثل أللكن ،سيتا قبل رحيله قد طلب من الكشمانا أن حيرس راما

 ختطفهااوثقت سيتا فيه، ألنه كان يبدو رجاًل صاحلا، ولكنه و وحيدة، وظهر هلا امللك رافانا سائاًل عن الطعام.  سيتا أصبحت
  .ومحلها معه إىل بالطه يف النكا

 سوجريفا، حيث ساعد ةلك القردممع  اتحالففعزما على إنقاذها. وقد  جيدا سيتا، ملوحينما عاد راما والكشمانا     
رجع راما وسيتا و  وأنقذت سيتا.، وقد قتل رافانا أثناء املعركةا. ومهامجة النك سيتا راما يف العثور على هانومان قائده

  .إىل أيوديا وهم يف أشد حاالت الفرح، وتوج راما ملًكا وهانومان والكشمانا
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وبالرغم من ثبوت براءهتا،  .اسيت ، كيف أّن بعض رعايا راما ساورهتم الشكوك يف إخالصرامايانا قصيدةوحيكي جزء متأخر من    
إال أن راما أبعدها إىل الغابة حيث عاشت ُتت رعاية الناسك فامليكي، ويف صومعته رزقت بابنني توأمني. وحينما كرب الصبيان 

ومّت مجع مشل العائلة مرة أخرى، ولكن سيتا ُأجربت على أن تدعو األرض لتشهد على طهرها وإخالصها  .الغابة اكتشفهما راما يف
 .السماء لراما، ولكن األرض ابتلعتها وذهبت مباشرة إىل

تصّور هذه امللحمة يف عمومها الصراع العنيف بني هؤالء األبطال وآهلة الشّر، ونشر العدل والّسالم يف اجملتمع، كما تتضمن     
إشارات تارخيية، ونصائح أخالقية، وتأمالت يف عقيدة اإلنسان، وقد اعتربت كتابًا شعبًيا بليغ األثر يف عقلية اهلنود وفنوهنم، 

 لباحثون باألوديسة اليونانية من حيث التماثل الوارد يف املوضوع وهو البحث عن الزوجة.ويشبهها ا

 .ألف بيت مقّسمة إىل مثانية عشر فصالً  002املهاهباراتا أطول قصيدة يف العامل حيث تتكون من  :المهابهاراتا ملحمة :ثانًيا
كتبت القصيدة باللغة السنسكريتية وهي اللغة القدمية املقدسة للهند. تُرمجت هذه القصيدة إىل عدد من اللغات اهلندية احلديثة 

وتتحّدث القصيدة عن . تعين كلمة مهاهباراتا امللك العظيم هباراتاو ألن القصة اليت ترويها ذات شعبية واسعة يف اهلند كلها. 
ملعارك اليت دارت بني الكاورافاس والباندافاس، ومها فرعان من أسرة هباراتا احلاكمة. ينحدر الكاورافاس من املنافسات والنزاعات وا

كان أعمى، ولذا فقد فشل يف أن يكون ملًكا، واعتلى العرش بدالً منه أخوه باندو الذي   الذي أبيهم الذي عرف باسم دريتاراشرتا
اراشرتا، لعرش فيما بعد ليصبح راهًبا متديًنا، وتوىل دريتاراشرتا زمام امللك. نشأ أبناء دريتينحدر منه الباندافاس. تنازل باندو عن ا

ملنافسة إىل استياء انقلبت هذه اإذ الكاورافاس، وأبناء عمهم باندو اخلمسة مًعا، ولكن املنافسات كانت ُتتدم دائًما بني األسرتني. 
 د ذلكعأمراء الكاورافاس يف هذه املعركة وبوتنتهي هذه امللحمة بقتل كّل  .لكيشديد يف األمور اليت تتعلق مبن يرث العرش امل

أصبح يودهشرتا ملًكا، واستّمر يف حكمه حىت شعر أنه قد أمّت مهمته يف احلياة. وهنا تنازل عن العرش وبدأ رحلة الصعود إىل 
 السماء، هو وإخوته الباندافاس اآلخرون وزوجتهم دراوبادي. 

 اإلنتاج األديب العاملي الضخم، لي  من تأليف رجل واحد، وال من َوْضِع جيل واحد من الناس، بل هو تراكم منوهذا    
مللحمة كّل ا  به أفراد متفرقني خالل سنوات متعاقبة، إذ جند يف هذه واملدنية، ونتيجة لعمل مجاعي قاماملعلومات واملعارف الدينية 

وحيب الكثري ة، يث ميكن اعتباره موسوعة ملحميّ قوانني، وشرائع، وعادات، وتقاليد، وأساطري، حبما يتعلق ببالد اهلند القدمية من 
  من الباحثني تشبيهها )باإللياذة( عند اليونان اليت تدور حول إحدى احلروب التارخيية الكبرية.

 النقاط اآلتية:ميكن تلخيص الفوارق الرئيسة بني امللحمتني يف  الفوارق بين الملحمتين:ثالثا:

لبورانا( وذلك عك  الرمايانا االشعبية القدمية اليت تعرف باسم )أو يف جانبها األديب القصة اخلرافية  ملهاهباراتا يف مظهرهامتثل ا -1
غة، لاليت تنتمي إىل ذلك الّلون األديب املعروف باسم )كافيا( أو امللحمة املصطنعة، أي اليت يراعى فيها الشكل ويعطى أمهية با

 ولذا تزخر باحملسنات البالغية والتشبيهات واالستعارات والكنايات ويظهر فيها طابع الصنعة.

نها جمموعة من شذرات وقصص خمتلفة يرتبط بعضها ببعض بطريقة غري حمكمة، وال يكاد يربط بي يف األصل املهاهباراتاتعّد  -0
وهناك من الكتاب من يرى أنّه من الصعب اعتبارها ملحمة باملعىن الدقيق ، سوى أهّنا تدور حول ما ميكن اعتباره )نواة ملحمية(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1
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للكلمة، وذلك على الرغم من أهنا قصيدة قصصية طويلة تصل إىل أكثر من مائتا ألف بيت، وأهّنا جمموعة ضخمة من التعاليم 
توفر فيه كّل أّما الرمايانا فهي عمل ضخم ت األخالقية املتنوعة إىل جانب وصف املعارك احلربية اليت يشارك فيها أبطال امللحمة.

 ظهر فيها عنصر االتساق، ولكنها ملحمة من النوع الرومانسي، كما أهّنا أكثر إحكاما من حيث الصياغة ويمقومات امللحمة
 واالنسجام، ألهّنا ترتكز على وحدة املوضوع، والسياق، والوزن، واألسلوب امللحمي.

غري معروف، إذ ال نعرف شيئا عن مؤلفها أو مؤلفيها، بل إّن الشخص الذي يقال إنّه قام  للمهاهباراتااملؤلف احلقيقي  -0
هي من عمل وإبداع فأّما الرمايانا بتنقيحها وتنسيقها وتنظيمها يدعى) فياسا( وهي كلمة سنسكريتية معناها املنّسق أو املنظم.

 فامليكي( الذي عاش يف القرن اخلام  ق.م.شخص واحد، تنسب إىل أحد حكماء اهلند الُقدامى) 

 متّيزت هبا للّتعديل والّتبديل فضال عن الزيادات، وكان يف ُمنطلِقه يشّيُد بأعمال البطولة اليت تعّرض الّنص األصلي للمهاهباراتا -0
التبديالت، واألهم من التعديالت و  أسرة البهاراتا املالكة، أّما الرمايانا احتفظت بالّنص األصلي إىل حّد كبري ومل ختضع لكّل تلك

وعشرين ألف بيت  إذ تقع يف حوايل أربعةبكثري هباراتا، ولذا فإهّنا أقصر منها ذلك مل ختضع لإلضافات املستمرّة كما حدث للمها
 فقط.

ومع أّن احلرب تلعب دورا هاما يف كلتا امللحمتني، فإّن مثة فارقا هاما بينهما، فاحلرب يف املهاهباراتا هي) النواة امللحمية( اليت  -5
تدور حوهلا كّل األحداث والقصص األخرى، وهي حرب تارخيية كانت قد قامت فعال بني شعبني من شعوب اهلند مها الكورو 

 حماربون وأبطاال من بين البشر، وذلك بعك  احلال يف الرمايانا حيث ُتتل احلرب مكانا ثانويا نسبيا وال والبانشاال، واشرتك فيها
ا قدرة هائلة على هل تقوم إاّل يف مرحلة متأخرة من تتابع األحداث، كما أّن الصراع فيها هو صراع ضد خملوقات شيطانية خميفة

 .التشكل، وهي أشبه ما جنده يف القصص اخلرافية

ادنة بل متدينة نغمة هادئة ومه  الصوت الغالب يف املهاهباراتا هو صوت احلرب والعدوان، بينما النغمة الغالبة على الرمايانا -6
ومتيل إىل احملبة والسالم، ومن هنا كانت الرمايانا أقرب إىل قلوب الناس يف اهلند، كما أّن الكثريين يعتربوهنا أمسى وأرقى من 

 وسي.داملهاهباراتا ألهّنا ختاطب العواطف واملشاعر الرقيقة يف اإلنسان، وبذلك تلعب دورا هاًما يف متاسك اجملتمع اهلن

 .يف القسم الغريب من مشال اهلند، أّما الرمايانا تدور أحداثها يف القسم الشرقي من مشال اهلند املهاهباراتا تدور أحداث -7
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د. بن زياني                                                                                             آلداب العالميةمقياس:ا  
 أدب ع ح م                                                                                                 1: ماسترالسنة

 31/30/30/30األدب الروسي                               األفواج:                                     30المحاضرة: 
يعد األدب الروسي من أغىن وأرقى اآلداب العاملية، فهو يضم عدد من الروائع اليت تعترب من أعظم األعمال األدبية اليت : توطئة

رأت على إىل تأثر هذا األدب بالتطّورات التارخيية اليت ط والشعر، وهذا مرّده واملسرح الرواية جمال جتاوزت حدود روسيا، خاصة يف
دة ومتمّيزة، وقد لفنية واإلنسانية فرييف تاريخ الثقافة اية والغزو التتاري، فكانت إسهامات هذا األدب روسيا، كاعتناق املسيح

لى : دوستويفسكي، تولستوي، بوشكني، وغريهم، ممّا جعل األدب الروسي يرتبع عأجنبت روسيا كبار الروائيني والشعراء، أمثال
 قّمة اهلرم األديب العاملي، نظرا لعظمة هذه األعمال.

  .األدبية معماهلأهّم أ هود أشهر األدباء الروسيني من خاللالتعريف جبوعليه سنقف يف هذه احملاضرة على      

يعّد القرن السابع عشر منعطفا حامسا يف تاريخ األدب الروسي، حيث تغريت النظرة لألدب ووظيفته، فعلى خالف القرون     
السابقة" برزت املؤلفات األدبية...بصفتها فنونا أدبية قائمة بذاهتا، وليست كمؤلفات تدافع عن الكنيسة أو احلكام، واتسعت 

 ."أدبية جديدة مثل الشعر والدرامادائرة األدب، وبدأت تظهر به أنواع 

الروسي ُتّوال جذريا )شكال ومضمونا(، نتيجة ترمجة عدد كبري من األعمال األدبية الغربية وتقليدها،  فقد عرف الشعرالشعر:-1
افظني، الذين احملأحد رجال الدين ، األب أفاكومهذا األدب اجلديد  ابِ تَّ فظهر الشعر املقفى ألّول مرّة يف روسيا، وكان أكرب كُ 

 والوصف احلي للحياة اليومية. متّيزت كتاباته باللغة املعربة
يعتمد على املقطع، وخلق مبدائحه أسلوبا  يف الشعر نظاما جديدا (1663-1601)سميون بولتسكيالراهب  كما أدخل   

ة من األدب األورويب وأساليب التعبري اجملازي املقتبسفخما لتمجيد اإلمرباطورية اجلديدة وحكامها، مجع بني البالغة الروسية القدمية 
 الغريب، ممّا أدى إىل اكتساب األدب الروسي صبغة غربية شاملة خالل القرن الثامن عشر.

الذي عاجل يف مؤلفاته  (1761-1730)تريديا كوفسكيأّما النهضة النوعية اليت عرفها الشعر الروسي، فقد كانت مع    
 (1765-1711)ميخائيل لومونوسوف، إضافة إىل سيكية الفرنسية، خرج فيها عن النظم املقطعي للشعرنظريات تعارض الكال

مؤس  األدب الروسي احلديث، فهو الذي أوجد الشعر الروسي احلديث الذي يعتمد على نسق منتظم من املقاطع اجملزأة وغري 
 اجملزأة.
زت أشعاره بلغتها أعظم شاعر غنائي روسي، متيّ  (1607-1711بوشكين)ألكسندر  من أبرز ُكتّاِب املرحلة  الرومانسيةو    

، الفارسي سعدي الشريازيو املوجزة وبالغتها الفائقة يف التعبري، تأثر بشعر كثري من األدباء العامليني أمثال: شكسبري، فواتري، غوته، 
ز اإلنتاج العاطفية املذهب الرومانسي الذي ميّ  إضافة إىل إعجابه بأسلوب القرآن الكرمي. وقد أكّد بقصائده وقصصه الشعرية

 ،يف شعر مرسل )بوريس غودنوف(م مسرحية تارخيية بعنوان 5201الروسي مطلع القرن التاسع عشر. فكتب بوشكني عام 
)الفارس م قصيدة قصصية بعنوان 5211األحداث، وكتب عام  وكانت حماولة منه إلدخال األسلوب الشكسبريي يف عرض

تعد إحدى أعظم قصائده السردية، إذ يلقي فيها الضوء على حماولة " بطرس األكرب" إلدخال املدينة الغربية إىل روسيا،  البرونزي(
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جاءت أعماله تعبريا و وتأثري ذلك على الروس العاديني، ويوضح النتائج املأساوية اليت تنتظرها روسيا من وراء هذه الرغبة اجلاحمة، 
ر القومية والوطنية لعصره، ممّا أثار غضب "ألكسندر األّول" الذي أمر بنفيه مرتني، لكن النفي مل يثن عن احلرية وجتسيدا للمشاع

 م.5211من عزمية بوشكني الثائر، ممّا جعل القيصر يتآمر عليه، ويزج به يف مبارزة أودت حبياته عام 

وقد قدم يف أعماله األدبية املبكرة أوصاًفا أحد أشهر األدباء الروس. (1650-1631)ولغو غ نيقوالييعّد  الرواية:-0   
مة القوزاق األوكرانيني ول عظغو غميجد فيها  (تاراس بولبا)تارخيية ال ته رواييفتنبض باحليوية عن احلياة يف أوكرانيا، مسقط رأسه. و 

اإلنسان  السخرية من ضعف ول، كان يهدف أصاًل إىلغو غاملتأخرة هجاًء سياسًيا غري أن  ولغو غأعمال نقاد الواعترب  ،األوائل
رواح األ)الطبيعة البشرية وقصة  م( العيوب الشائعة يف5211) ( عامالمفتش العام)ل الشخصيات الواردة يف قصة ثِ ومتُ  ،الروحي
 ول، إذ جند أن بطل القصة يتنقل داخل روسيا وهوغو غهلا فإهنا تعترب من أروع سخريات م( رغم عدم اكتما5200) ( عامالميتة
لك السندات وهو خيطط الستخدام ت ،سندات التملك لعبيد األرض املتوفني، الذين ال تزال أمساؤهم مدونة يف السجالت يشرتي
همها وعدُّوها انتقادا ول فغو غخالقي، وقد أساء القرّاء يف عهد هي هجوم على تفشي الفساد األ  عملية احتيالية. وهذه احلكايةيف

 .للفساد السياسي

واحد من أشهر الكتاب  وهو (1661-1601)دوستويفسكي فيودورمن أشهر أعمال  "قابالجريمة والع"تعد رواية و     
 األخالقيةو وهي اجلرمية وعالقتها باملشاكل االجتماعية  أالملشكلة حيوية ومعاصرة  يف هذه الرواية تطرق ،واملؤلفني حول العامل

للواقع، وهي املشكلة اليت اجتذبت اهتمام دوستويفسكي يف الفرتة اليت قضاها هو نفسه يف أحد املعتقالت حيث اعتقل بتهمة 
معي املوهوب جرمية قتل الشاب اجلا وترتكز حبكة الرواية حول ،سياسية وعاش بني املسجونني وتعرف على حياهتم وظروفهم

 .للجرمية واألخالقيةها والدوافع النفسية للمرابية العجوز وشقيقت "رسكولينكوف"

وقد أعيدت طباعتها مئات  (1113-1606)ليو تولستوياألديب الروسي الشهري  ائعو ر  من" آنا كارنينرواية "كما تعد    
املرات، وترمجت لعدة لغات حول العامل، وُتكي الرواية عن )آنا( الزوجة الشابة اليت يدفعها القدر دفعًا إىل عالقة عاطفية قوية 
ة عتضطرها لالنفصال عن ابنها الوحيد؛ وبسبب تلك العالقة يُلقى هبا على هامش جمتمع حكم عليها باالزدراء واملهانة. وسر رو 

رواية )آنا كارنني( لي  يف طبيعة احلكاية، فهناك املئات من هذه القصص، ولكن عظمتها تكمن أواًل يف براعة املؤلف الذي جنح 
يف التداخل مع األحداث والتحرك بينها يف سالسة وسط طبقة من النبالء الروس الذين ودعوا نظام اإلقطاع القدمي وانتقلوا إىل 

 .أرستقراطية جديدة

 "األمّ رواية  (1106-1666)مكسيم غوركي املعروف باسم أليكسي بيشكوف ما ألف الكاتب الروسي الشهري روعمن أو     
، تدور أحداثها حول أم عجوز تعيش حياة  5021نشرت ألول مرة يف عام  من روائع األدب الروسي والعاملي ، وتعترب رائعة "

لعمال وحقوقهم لديهما ابن حياول الدفاع عن او ، مقتنيات املنزل حىت يسكر بنقودهاخاضعة وبائسة مع زوجها السكري الذي يبيع 
إخفاء كل معامل  فتحاول ،فتنشب ثورة واألم ختشى على ابنها من السجن أو القتل ،من خالل مظاهرة يقوم هبا الشاب وأصدقائه

م قضية ابنها وفكره فتتبىن األ ،االبنا األب ويسجن إال أنه تنشب معركة يف املصنع ميوت على إثره ،ثورته من منشورات وأسلحة
 . بني ذراعيهامّيًتا فيهامجهم اجليش ويسقط ابنها  ،تقوم هي والعمال باقتحام السجنفه، بناء على رغبت
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د. بن زياني                                                                                        آلداب العالميةمقياس:ا  

 أدب ع ح م                                                                                                 1: ماسترالسنة
31/30/30/30األدب الفرنسي                               األفواج:                                     35المحاضرة:   

واملسرحية والقصة  الشعرشىت أنواع األدب،ك رائعة يف بأعمال زخراآلداب العاملية، إذ ياألدب الفرنسي من أرقى  يعد: توطئة 
األدبية والفكرية، كالكالسيكية والرومانسية والواقعية  واملذاهب ا يف احلركاتمن أبرز اآلداب تأثريً  يعد أيًضا والرواية وغريها، وهو

العديد من الكتاب يف أحناء  ،الكثرية إبداعاهتمو م أهلمت أعماهل وقد مّر األدب الفرنسي مبراحل عّدة، وبرز أدباء ُكثر، ،والرمزية
املعاصر.و  شىت من العامل القدمي واحلديث  

 ، لذا سنتعّرف بإجياز على أشهر الُكّتاِب، واإلشارة إىل أهم أعماهلمهذه احملاضرة أن نّلم هبم مجيعايف يسعنا اجملال  وعليه ال    
اليت وصلت إىل العاملية.وإسهاماهتم   

، وهو ما يعرف بأدب العصور الوسطى، الذي عرف سيطرت م0بدأ األدب الفرنسي يف القرن  :بدايات األدب الفرنسي -1
ذي ازدهر بني الالشعر الغنائي الكنيسة على احلياة االجتماعية واألدبية، وقد ظهر يف هذه املرحلة نوعان من الشعر، أحدمها 

اليت تتغىن  باحلروب  لحميةما هو معروف بالقصائد امل ومنه، الشعر القصصي القرنني الثاين عشر واخلام  عشر امليالديني، واآلخر
 (م610-766) اإلمبراطور شارمانتدور حوادثها يف عصر "اليت  شودة روالن(نأ)واألعمال البطولية، وأشهر منوذج منه متثله 

م يتغىن فيها املؤلف بعظمته وبطولته يف حروبه ضد العرب يف اسبانيا، كما يتعرض لبسالة رجاله يف ميدان القتال، وتضحياهت الذي
مثلهم العليا اليت تتلخص يف كلمتني اثنتني مها: الدين واحلرب"، وتعد هذه األنشودة من النماذج األوىل لألدب الفرنسي  لتحقيق

 بيت من الشعر. 0220من  الشعيب الوسيط، وهي تتألف

ة بكتاب من أبرز الشعراء الكالسيكيني الذين اشتهروا (1615-1601 )جان دي ال فونتينيعد : المرحلة الكالسيكية -0
 ألسنة ) القصص اليت تدور أحداثها على، واليت أطلق عليها اسم اخلرافاتشعًرا يف تاريخ األدب الفرنسي قصص احليوان

 .احليوانات والطيور(

لقب ُجون بَابِتيْست بُوْكاَلنويُعد     
ُ
 ،يف تاريخ الفن املسرحي األورويب اهلزليات ُكتَّابأحد أهم   (1670-1600ر)ُموْليي بــــ امل

من تأليفه، ومتتاز مسرحياته بالرباعة يف تصوير  15منها  مسرحية 01حوايل  بتمثيل ، قام وشاعر  مؤلف كوميدي مسرحيوهو 
أنه،  طبيب رغم، مدرسة األزواجالشخصيات وباألخص يف تكوين املواقف والقدرة على اإلضحاك. من أشهر مسرحياته: 

 عليه الكنيسة ، اليت تناول فيها النفاق الديين، يف غضبطرطوف تسببت مسرحيته ، والمريض بالوهم، و البشرعدّ  ،لبخيلا
كان ملوليري تأثري كبري يف و استطاع محايته.  لوي  الرابع عشر ملك فرنسا طالب حبرقه حًيا، لكن القسي  لدرجة أن
من أبرز ُكّتاِب املسرح يف األدب معاصرا له   (1611-1601) جان راسين كانوإىل جانبه   والعامل. أوروبا يف املسرح تطوير

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D9%8A%D9%84_(%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1_%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1_%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
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اجيديا ، وتشمل هذه املسرحيات على تر بريتانيكوس، فيدارأندروماك، ، ومن أشهر أعماله: أيًضا الفرنسي خالل هذه املرحلة
 سيكولوجية، تتمّيز بوضوح الفكرة واالخرتاق العميق ملكامن الروح البشرية.

رومانسية سبقتها يف اجنلرتا وأملانيا واسبانيا، وكان هناك وقعت الرومانسية الفرنسية ُتت تأثري حركة المرحلة الرومانسية:  -0
كتاب  أبرز (1776-1710)جون جاك روسوعليهم الرومانسيون املتقدمون، وميثل  الفرنسيني الذين أُطلقعدد من الكتاب 
فرتة من التاريخ األورويب، امتدت من أواخر القرن السابع عشر إىل أواخر القرن ، وهي عصر التنويرأو ما يعرف ب عصر العقل،

العفويةو  بارزين لعصر احلركة الرومانسية، ألنّه كان يفضل العاطفة على العقلغري أنّه من السابقني ال .الثامن عشر امليالديني  
الغنائي وإدخاله احلب اجلياش يف الرواية الفرنسية وإحساسه يف ضبط النف ، وقد أثر روسو يف الرومانسيني بأسلوبه النثري 

، (5100-5120)وساعدت فلسفة روسو يف تشكيل األحداث السياسية اليت أّدت إىل قيام الثورة الفرنسية جبمال الطبيعة،  
ي كر السياسي واالجتماعمنطلقا رئيًسا يف الف ) العقد االجتماعي(كما أثرت أعماله يف التعليم واألدب والسياسة، ويعد كتابه

مثّلت كتابات و .  ()إميلويف التعليم يف روايته ) هلويز الجديدة( واقرتح روسو تغيريات يف اجملتمع الفرنسي يف روايتهاحلديث، 
.ونُشر بعد وفاته أس  السرية الذاتية احلديثة م،5110 الذي ألفه يف عام (العترافاتا)كتاب :مثل ، روسو للسري الذاتية  

تغلب عليها احلماسة والغنائية وااللتزام االجتماعي والسياسي والصويف،  ( بفرنسا فرتة رومانسية5212-5202وتعد فرتة)      
 جويه ماري فيكتور وهذا ما مّيز أعظم األعمال األدبية حينها، واليت كانت موجهة إىل اجلمهور العريض وعامته، مثل أعمال:

.ألفونس دو المارتينو  

من أبرز أدباء فرنسا يف احلقبة الرومانسية، وترمجت أعماله إىل أغلب  (1665-1630فيكتور ماري هيجو)ترب يع     
 اللغات، وهو مشهور يف فرنسا باعتباره شاعرا يف املقام األّول، ّث راٍو، وقد ألف العديد من الدواوين الشعرية، أشهرها

بكونه كاتب وراو أكثر من كونه شاعر، ومن أبرز أعماله أّما خارج فرنسا فهو مشهور ، ديوان أسطورة(و))ديوان تأمالت( 
 وتردام()أحدب ن، ورواية اليت اقتبست يف العديد من األعمال التلفزيونية والسينمائية والغنائية واملسرحية، )البؤساء(الروائية: 

  .وأعماله مَتُُ  القضايا االجتماعية والسياسية يف وقته

يعد أحد أكرب شعراء املدرسة الرومانسية الفرنسية، خاض غمار السياسة، فتوىل  (1661-1713)لفونس دو المارتينأ ّماأ   
، ومن أشهر قصائده: تأمالت شعرية، جوسلين، سقوط مالكم، ومن أشهر أعماله: 5202رئاسة احلكومة املؤقتة بعد ثورة 

  .فياض يوسف نقوال الطبيب والشاعر واخلطيب اللبناين اليت ترمجها للعربية(قصيدة البحيرة)

الفرنسي  ( الكاتب املسرحي والناقد األديب والناشط السياسي1163-1135) جون بول سارترُعِرَف  الفكر الوجودي: -0
 ذإ بفلسفته املسّماة بالوجودية، وقد تبىن فكرة حرية الشعوب يف تقرير مصائرهم، وكثريا ما عارض سياسة بالده االستعمارية،

 واشتهر بكونه كاتبا غزير اإلنتاج وبأعمالهعاديا لفكرة اجلزائر فرنسية، ووقوفه مع رغبة الشعب اجلزائري يف االستقالل، كان مُ 
)الكلمات(، )نظرية في االنفعاالت(، كتابة باملوضوعات والنصوص الفلسفية، له جمموعة من املؤلفات أبرزها:الغني األدبية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1
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)الذباب(، )الغرفة (، وله عّدة أعمال مسرحية، أمّهها: )الغثيان، ومن أشهر رواياته: )قضايا الماركسية(، )المادية والثورة(
ببسب ومن اجلدير بالذكر أنّه رفض استالم جائزة نوبل يف األدب واهلل الصالح(.ة(، )العاهرة الفاضلة(، )الشيطان غلقالم  

.وألفكاره إخالصه لنفسهأنّه كان يرى أن ال يستحق أيُّ شخص أن يُكّرم وهو على قيد احلياة، وأيًضا بسبب   

 

 


