األستاذة شهرة بلغول /جامعة العربً بن مهٌدي أم البواقً
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المحاضرة الرابعة :األدب اإلفريقي القديم
مقدمة:
يطرح مصطلح األدب اإلفريقي القدًن إشكاليّة تتعلق دبدلولو يف ظل تعدد األبعاد اؼبشكلة لو
(جغرافيًا وسياسيًا وعرقيًا) ،إضافة إىل احملدد الزمٍت الذي يؤطر الدراسة (القدًن) ،فإفريقيا قارة شاسعة

تنقسم إىل قسمُت ـبتلفُت تفصل بينهما الصحراء اإلفريقية الكربى ،يسمى اعبزء الشمايل "إفريقيا
اؼبكونُت األمازيغي والعريب خاصةًّ ،أما اعبزء اعبنويب فيسمى
الشمالية" الذي يتشكل عرقيا وثقافيًا من ّ

"إفريقيا السوداء" ويتش ّكل من الثقافة الزقبية للقبائل اإلفريقيّة ،ويعد ىذا التقسيم ذا طابع جغرايف
سياسي ارتبط باؼبشروع االستعماري الغريب هبدف "تشطَت القارة ،وتدعيم ذبزئتها ،واالنفراد بكل جزء
على حدة"( )1فاعبزم بعدم وجود صالت تارىبيّة ومؤثرات ثقافيّة بُت اعبزأين أمر يدحضو البحث
التارىبي الرصُت.
عموما إىل األدب الذي أنتج يف ىذه القارة على مر التاريخ،
يشَت مصطلح األدب اإلفريقي ً
لكن طبيعة احملور تفرض علينا ضبط اإلطار الزمٍت (القدًن) ،إضافة إىل ربديد اجملال اعبغرايف (لاال
إفريقيا) ،حبكم أن الربنامج يتضمن ؿباضرة الحقة بعنوان األدب اإلفريقي اغبديث واليت سنخصصها
للحديث عن األدب الذي أنتج يف اعبزء اعبنويب من القارة (إفريقيا السوداء).
* أدب شمال إفريقيا القديم:
عرف لاال إفريقيا منذ القدًن نشاطا ثقافيا أسهم التعدد العرقي والتنوع اغبضاري يف تشكيلو،
إذ كانت ىذه اؼبنطقة وجهة للقوافل التجارية (الفينيقية) واغبمالت العسكريّة (الرومانية) ،فًتك كل ذلك

أثره يف النتاج األديب دبختلف ذبلياتو ،كما أثار إشكالية ىويّة ىذا األدب ،نظراً لتداخل الثقافة الرظبيّة
اؼبهيمنة (الالتينيّة) وامتزاجها هبوامش متفرقة وبددىا العرق أحيانًا واللغة أحيانًا أخرى (اليونانية،
األمازيغية ،الشرقيّة) ،مثّلت يف نظر البعض اذباىا أصيالً يبكن تسميتو باغبضارة األمازيغية القديبة.
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سنخصص ىذه الدراسة للحديث عن أبرز شخصيتُت رائدتُت يف ىذا السياق دون أن قبزم بتقدًن
مسلمات وحقائق يقينيّة بقدر ما هندف إلثارة إشكاليات تتعلق هبويّة ىذا األدب بُت النظرة اإلقليميّة
الضيقة والنظرة اإلنسانيّة.
أ /لوكيوس أبوليوس:
يعد واحدا من األفارقة الذين برزوا يف ميدان األدب الالتيٍت ،عرف بشموليّة معارفو وتنوع
ؾباالت نبوغو (العلمية واألدبية) ،لذا اعترب "حبق فبثل الالتينية اإلفريقية ووصف بأمَت خطباء إفريقيا
وأكثرىم نفوذا وشهرة يف عصره ،حىت ولو أنبلو معاصروه من األدباء ومل يتحدثوا عنو"(.)2
ولد لوكيوس أبوليوس (آفوالي) عام  124أو 125م يف مدينة مداور (مداوروش) اليت وصفها بأهنا
مستعمرة مزدىرة ،مفتخرا باالنتماء إليها ،إذ كان يلقب نفسو يف كتاباتو بأبوليوس اؼبداوري األفالطوين
والفيلسوف األفالطوين سبييزا لو عن غَته فبن وبمل االسم ذاتو.
ينحدر أبوليوس من أسرة غنية إذ كان والده أحد أعيان اؼبدينة ،إذ شغل منصب نائب اغباكم،
ولعل ىذا ما جعلو وبرص على ربصيل العلم واؼبعرفة ،فقد أرسلو إىل مدرسة يف مدينتو ٍب أخرى يف
قرطاجنة درس فيها النحو والبالغة ،ليتم تعليمو يف أثينا أين تابع دروسا يف الفلسفة خاصة واؽبندسة
واػبطابة واؼبوسيقى والشعر ،يقول يف كتاب األزاىَت "ىناك كلمة شهَتة ألحد اغبكماء تتعلق باؼبآدب،
يقول فيها :القدح األول للعطش ،والثاين للمسرة ،والثالثة للذة اعبسدية ،والرابع للهذيان .ولكن قدح
عرائس الشعر وبدث أثرا معاكسا ،فكلما كان مفعما ،كان أقدر على مد الروح بالصحة والعافية .لقد
تعاطيت القدح األول من عناصر اآلداب فرفعٍت عن الغرارة ،وتعاطيت الثاين من معلم اللغة ،فزودين
باؼبعرفة ،وتعاطيت الثالث من معلم اػبطابة فدرعٍت بالبالغة .وعند ىذا اغبد يتوقف ما يتعاطاه أغلب
الناس .لكٍت أنا أفرغت يف أثينا أقداحا أخرى :قدح الشعر اؼبمزوج ،وقدح اؽبندسة الصايف ،وقدح
اؼبوسيقى العذب ،وقدح اؼبنطق اغبامض إىل حد ما ،وتعاطيت قبل كل شيء قدح رحيق الفلسفة
العامة ،الذي ال ينضب معينو" ،وال يتوقف األمر عند ىذا اغبد بل يرى نفسو متميزا مقارنة بفالسفة
اليونان وشعرائها ألنو أوٌب من كل علم بطرف فكان موسوعي اؼبعرفة متعدد اؼبواىب.
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بدد ثروتو أثناء الرحالت اليت قام هبا واليت قضاىا متنقال يف بالد اليونان وآسيا الصغرى وربوع
اإلمرباطورية الرومانية ،لكنو اكتسب معارف متنوعة يف مقابل ذلك ،إذ تعلّم أسرار الطقوس الدينيّة
اىتماما بعواؼبها السريّة ،كما اشتغل يف روما باحملاماة وتدريس البالغة وىناك بدأ كتابة
اؼبختلفة وأبدى
ً
رواية التحوالت ،وبعد أن عاد إىل مسقط رأسو أخذ يلقي احملاضرات واػبطب حىت نال مكانة مرموقة

لكنو مل يتقلد أية وظيفة رظبيّة.
عاوده اغبنُت إىل السفر الحقا فقرر الذىاب إىل اإلسكندرية لزيارة مكتبتها لكنو مرض فتوقف
يف مدينة أويا (طرابلس) وأقام فيها ،وبعد أيام زاره صديق صبعتو بو أيام إقامتو يف أثينا وعرض عليو
اإلقامة يف منزل والدتو وكان ىدفو الرئيس أن يعرض عليو فكرة الزواج من أمو ،وكان ىذا الزواج سببا يف
اهتامو من قبل أ سرة الزوج السابق دبمارسة السحر والشعوذة لإليقاع باألرملة ،وأثناء ؿباكمتو دافع عن
نفسو برباعة ،ليعود بعد ذلك إىل قرطاجنة اليت وصفت بأهنا أثينا وروما يف آن واحد .ترجح وفاتو سنة
180م.
ترك مؤلفات يف ـبتلف صنوف اؼبعرفة لعل أشهرىا:
مطولة استمد اظبها من دفاع سقراط ألفالطون ،حُت
-1الدفاع  Apologiaوىي مرافعة أو خطبة ّ
وجد نفسو يف الوضع ذاتو.

-2األزاهير  Floridaيضم ؾبموعة من اػبطب واؼبلخصات النثرية ،ويعتربىا البعض مقتطفات
صبعها أحد تالمذتو ،وتنقسم األزاىَت إىل أربعة كتب وبتوي األول منها على تسع خطب ،ووبتوي الثاين
على ست خطب ،ووبتوي الثالث على ثالث خطب ووبتوي الرابع على ست خطب ،يظهر من خالؽبا
قدراتو البالغية واؼبعرفية رغبة يف إثارة اإلعجاب.
-3عن إله سقراط :رسالة عن القوى اليت يشَت إىل أهنا تسكن الفضاء بُت األرض والسماء معتربا إياىا
واسطة بُت اآلؽبة والبشر.
-4عن أفالطون وتعاليمه :تقدًن موجز عن الفيلسوف الكبَت ألنو يعترب نفسو من أتباعو.
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 -5عن العالم :عبارة عن خالصة لكتاب أرسطو عن الكون ،لكنو يقدمو وكأنو من تأليفو ،ألنو نقح
مضمونو حذفا وإضافة .
-6أحد عشر كتابا في التحول :أو ما يسمى باغبمار الذىيب وىو االسم الذي عرفت بو منذ أيام
القديس أغسطُت وتروي قصة إنسان يهتم بالسحر ويرغب يف التحول إىل طائر ولكنو يتحول إىل ضبار
ليعيش الحقا مغامرات ع ّدة قبل أن يعرف اػبالص.
ب /القديس أغسطين:
يعد من أشهر آباء الكنيسة الالتينية ،ولد يف طاجسطا (سوق أىراس) بنوميديا سنة 345م
وتويف يف إيبونا سنة 430م ،كان أبوه وثنيا يدعى باتريقيوس وأمو نصرانيّة تدعى مونيكا ،درس يف
مسقط رأسو ٍب انتقل إىل مادور ليدرس اػبطابة ،كان مولعا باألدب الالتيٍت ويكره اليونانية ،عاد إىل
مسقط رأسو أين عاش حياة منحلة أورثتو ندماً ذبلى يف كتابو االعًتافات( ،)3واصل دراستو يف قرطاجة
فاكتسب البيان والبالغة دون أن ينسى مباىج اؼبسرح ،كما أبدى شغفا باغبكمة بعد قراءة شيشرون
ودراسة اغبكمة الوثنية ٍب اطلع على اؼبذىب اؼبسيحي فقرأ الكتاب اؼبقدس لكنو مل يفهمو ،فلم يقبل
بإيبان غَت مبٍت على العقل ،عاد بعدىا إىل طاجسطا وانصرف إىل تعليم اػبطابة ونشر اؼبانوية.
كتابو األول بعنوان "يف اعبمال ويف اللياقة" ألفو بُت 380م و381م يف ؾبلدين لكنو ضاع،
التقى الحقا بفقيو مانوي شهَت فخاب أملو وفقد ضباستو ؽبذا اؼبذىب فقرر السفر إىل روما حبثا عن
اجملد والثروة إال أن آمالو سرعان ما أجهضت بعد أن مرض دبرض خطَت ،توىل منصب أستاذ اػبطابة يف
ميالنو بعد شغور أحدىا فاستقدم زوجتو وابنو ٍب أمو وتالميذه األوفياء .انصرف الحقا إىل حياة اػبلوة
واالعتكاف.
ألّف ؿباورات فلسفية شهَتة بعنوان "ردا على فالسفة األكاديبية ،يف اغبياة السعيدة ،يف النظام،
وتعمد سنة  387على
مناجاة النفس" بُت سنيت 386م و387م ،استقال من عملو مدرسا للخطابة ّ
يد القديس أمربوزيوس ووقف نفسو على خدمة اهلل ،كتب يف ميالنو أيضا "يف النفس اػبالدة" ،وكتبا
أخرى "يف عظمة النفس" وىو مؤلف صويف يعكس مواىبو كعامل يف النفسٍ ،ب ألف أجزاء أخرى يف
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إفريقيا سنة 390م " حرية االختيار" تطرق فيو إىل مسألة الشر ،وبعد عودتو إىل طاجسطا أقبز كتابا
حرر كتبًا أخرى" :اؼبعلم"" ،يف اؼبوسيقى"" ،يف الدين اغبق" ،ويف عام
بعنوان ً
"ردا على اؼبانويُت" كما ّ
401م نشر األجزاء الثالثة عشرة اؼبكونة "لالعًتافات" اؼبؤلف الذي يعد بالنسبة إىل الغربيُت اللبنة
األوىل يف أدب السَتة الذاتية.
ذبدر اإلشارة إىل أ ّن القديس أغسطُت كان متعاطفا مع األفارقة يف نطاق عملو التبشَتي ،يف
حُت أ ّن والءه اؼبطلق كان لروما حبكم ىجنتو ،وىذا ما جعلو عرضة ؽبجوم رجال الدين الدوناتيُت (نسبة
إىل القس دوناتوس الذي عرف دبقاومتو الشرسة لالحتالل الروماين) ،وانتهى بو اؼبطاف مدافعا عن
مدينة بونا (عنابة) ضد الغزاة الونداليُت فمات شهيدا سنة 430م ،يقول عنو جيوفاين بابيٍت" :إن سر
عظمتو ككاتب ،وكذلك كمفكر ،يكمن يف أنو وبيا ما يتأملو ويستشعر بعمق ما يقولو ...أرفع اؼبسائل
ردىا إىل أناه اػباص ،والالىوت استدخلو ،والفكر اجملرد صهره يف بوتقة قلبو ،وااليديولوجيا حلق يف
ظبائها ،وإمبا بأجنحة من نار ...وهبذا النداء إىل التجربة الداخلية للفرد ،وكذلك بقلقو اؼبشبوب ،يبكن
القول مع التحفظ اؼبطلوب ،إنو الرومانسي األول يف الغرب ،اإلنسان العصري األول"(.)4
إ ّن اغبديث عن ىاتُت الشخصيتُت يكشف لنا جانبا عن اغبياة الثقافية اليت شهدىا لاال
إفريقيا يف ظل االحتالل الروماين ،اليت اتسمت بالتنوع والثراء وذباوز اغبدود الضيقة ،يغذيها النزوع
اإلنساين والتوق إىل بلوغ اغبقيقة.
التطبيق الرابع :الحمار الذهبي (لوكيوس أبوليوس)
يعد ىذا العمل أول رواية يف تاريخ األدب العاؼبي ،يروي قصة شاب يوناين يدعى لوكيوس
يتوجو من مدينة كورنث إىل مدينة ىيباتا دبقاطعة تيساليا ،فيلتقي يف طريقو دبسافرين ،ظبع من أحدنبا
حكاية بشعة لكنها مثَتة عن األعمال السحرية فحركت فضولو ،وعندما وصل إىل مقصده نزل ضيفا
على رجل غٍت خبيل يدعى ميلو ،والتقى يف اؼبدينة صديقة ألمو حذرتو من األعمال السحرية اليت
سبارسها زوجة مضيفو بامفيال وعرضت عليو أن يقيم عندىا ذبنبا للمتاعب ،لكنو رفض عرضها حىت ال
وبرج مضيفو ،كما زاد ىذا التحذير من فضولو فأخذ يتقرب من خادمة بامفيال كي سبكنو من رؤية
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سيدهتا وىي سبارس السحر ،فوعدتو بتحقيق رغبتو ووفت دبا وعدت ،إذ قادتو إىل مكان خفي رأى من
خاللو كيف ربولت بامفيال إىل بومة وطارت بعد أن دىنت جسمها دبرىم ،فحرص على أن يعيش
التجربة ذاهتا وأحل على اػبادمة أن ربقق مطلبو فوافقت ،إال أهنا أخطأت يف اختيار اؼبرىم اؼبناسب،
وبدل أن يتحول لوكيوس إىل طائر ربول إىل ضبار باستثناء عقلو ،فحزن لذلك ،لكن اػبادمة وعدتو بأهنا
ستحضر لو يف الصباح باقة من الورد ليأكل منها ويستعيد شكلو اإلنساين ،لكن األمور مل ذبر على كبو
تعرض للرفس من قبل حصان وضبار مضيفو،
ما توقعت ،فبعد أن قادتو للمبيت يف اإلسطبل تلك الليلة ّ
ٍب ىاجم اللصوص البيت واقتادوه مع الغنيمة إىل مغارة يف اعببل ،تقوم على خدمتهم فيها عجوز  ،كما

أحضر اللصوص فتاة رائعة اعبمال اختطفوىا ليلة عرسها البتزاز أبويها ،فراحت تبكي فتدخلت العجوز
وروت ؽبا حكاية "آمور وبسيشة" أو اغبب والنفس لتهدئتها ،وعندما عزم على الفرار امتطتو الفتاة ففر
هبا ،إال أن اللصوص سبكنوا من اللحاق هبما ،ولوال قدوم شاب إىل اؼبغارة ادعى أ ّن لو ذبارب يف
ينصبونو رئيسا عليهم ،ومل يكن يف اغبقيقة
اللصوصية لكانت عاقبتهما وخيمة ،إذ سبكن من جعلهم ّ
سوى خطيب الفتاة الذي سبكن من إسكار اللصوص وتقييدىم ٍب الفرار خبطيبتو على ظهر اغبمار.
بعد النجاة طلبت الفتاة من والدىا العناية بو فأمر رئيس االصطبل أن يرسلو إىل اؼبرعى مع
اػبيل ،لكنو ما إن وصل حىت استخدم يف إدارة الرحى وفرض عليو ضبل اغبطب من اعببل إىل السهل
فتعرض لسوء اؼبعاملة من الغالم الذي يسوقو ،وبعد وفاة الفتاه سرقو رئيس اإلسطبل وفر بو ،وبعد
مغامرات أخرى وقع يف يد ؾبموعة من رىبان اإلؽبة السورية إيزيس فكان عليو ضبل سبثاؽبا أثناء تنقلهم،
كما نالو منهم عذاب شديد ومل يسلم منهم إال بعد أن اهتموا بالسرقة وسجنوا  ،فاشًتاه طحان ٍب
انتقلت ملكيتو إىل بستاين فعاىن من اعبوع والربد ،ومنو انتقلت ملكيتو إىل جندي ٍب أخوين طاىيُت،
فبدأت مرحلة رائعة بالنسبة إليو إذ كان يأكل بشكل كاف من بقايا األطعمة وبعد أن اكتشف سره
قدماه إىل سيدنبا فأبدى إعجابا بو واشًتاه منهما وق ّدمو لعتيق لو للعناية بو فعلمو ألعابا ـبتلفة ٍب أخذ
يؤجره ؼبن يرغب يف خدماتو ،كما قدمو يف عمل ـبز على اؼبسرح ،لكنو سبكن من الفرار ،وؼباّ أخذ
التعب منو نام وحُت استيقظ وجد نفسو على الشاطئ ورأى البدر يف كبد السماء ،فعرف أن وقت
اػبالص قد اقًتب ،فأغطس رأسو يف البحر سبع مرات وتضرع خبشوع إىل ملكة السماء أن ربرره من
ىيئ ة اغبيوان ،وعندما عاوده النوم رأى اإلؽبة إيزيس يف حلمو فأخربتو بأهنا قد استجابت لدعائو ،فما إن
وصل اؼبوكب العظيم لتمجيدىا رأى الكاىن وىو وبمل إكليال من الورد فأسرع إليو وأكل من أوراقو
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فاستعاد ىيأتو  ،فتحدث الكاىن عن قدرة اإلؽبة على إحداث ىذه اؼبعجزة اليت اندىش ؽبا الناس وأمر
لوكيوس بتكريس حياتو لعبادهتا فانضم إىل اؼبوكب اؼبتوجو إىل البحر لتدشُت سفينة ٍب عاد معو إىل معبد
اإلؽبة وظل وفيا لعبادهتا إىل أن ًب لو االطالع على أسرارىا ،وبعد سنة اطلع على أسرار أوزوريس ونال
الدرجة الثالثة من القدسية وصار كاىنا يف الرىبنة.
ؽبذه الرواية مصدر ي وناين استمد منو لوكيوس مضموهنا إذ من بُت أعمال لقيانوس السميساطي
(القرن الثاين ميالدي) كتاب وبمل عنوان لوكيوس واغبمار ،يتضمن القصة ذاهتا لكنو ىبتلف يف
التفاصيل وطريقة سَت األحداث إضافة إىل النهاية ،إذ يتباطأ سَت اغبدث يف رواية أبوليوس بسبب
القصص اؼبتناثرة كما أن هناية األحداث عنده تأخذ منحى صويف سبجد عبادة إيزيس.
يرى أبو العيد دودو أن رواية اغبمار الذىيب تنتمي إىل أمبوذج قصص اؼبغامرات ،فالتغَت الساخر
من إنسان إىل ضبار قد تكون لو صلة بتغيَت اعبنس األديب من اؼبلحمة الشعرية إىل اؼبلحمة النثرية ،وعلى
ىذا فهي لي ست رواية ىجائية بأًب معٌت الكلمة إذ ذبمع بُت السخرية واالستعراضية والفكاىة اؽبزلية
اؼباجنة واؽبجاء الالذع إضافة إىل مراعاة اغباالت الوجدانية اؼبتصلة باؼبواقف اؼبختلفة.
قد ال تعٍت هناية الرواية قبل الكتاب اغبادي عشر أن اؼبؤلف أراد أن يضع عامل السمو والرفعة
مقابل عامل التفاىة الذي ذبلى يف الكتب العشرة السابقة ،لقد أصبح من حق البطل أن ينعم بالراحة
ويتخلص من آالمو ومغامراتو اؼبختلفة ،وعبادة اإلؽبة إيزيس قد تكون دبثابة معادل الىتمامو بالسحر
األسود يف الكتاب األول ،حبيث يبكن أن توضع القداسة اؼبكتسبة يف النهاية يف مقابل اػبطيئة اؼبرتكبة
يف البداية ،قاده فضولو وسوء حظو إىل مصَته قبل أن يبلغ شاطئ األمان بفضل ما أحدثتو الديانات
الشرقية اؼبنتشرة يف عصره.
خصت الرواية بعناية أدباء عصر النهضة ،حيث ابتدأ طبعها منذ النصف الثاين من القرن اػبامس عشر،
وكان تأثَتىا قد امتد قبل ذلك إىل أكثر من قرن ،إذ نتج عنها طريقُت أحدنبا روايات اؼبغامرات مثل
رواية دون كيخوتو عند ميغيل سرفنثيس ،وىانس ياكوب غريبلسهاوزن يف رواية سيبليتسسموس اؼبغامر،
ولويس كوبَتوس يف رواية اغبمار العاشق ،وغَتىا من الروايات اغبديثة ،أما الطريق الثاين فيقودنا إىل نوع
من القصص الذي يقوم على أحداث غريبة تتمثل يف الغدر واػبيانة الزوجية والفضول واغبب ،وختاما
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يبكن القول أن "خرافة اغبب والنفس" أو "آمور وبسيشة" تعد أصبل قصة يف رواية اغبمار الذىيب وأروع
قصة يف اآلداب القديبة على اإلطالق ،وىي الوحيدة اليت تعود إىل العصور اليونانية والالتينية (اؼبصدر:
أبو العيد دودو – مقدمة الًتصبة).
المحاضرة الخامسة :األدب الروسي
مقدمة:
يعد األدب الروسي أحد أغٌت آداب العامل وأكثرىا إسهاما يف تاريخ الثقافة الفنية اإلنسانية،
عكست أعمال مبدعيو التجربة اغبياتية للشعب الروسي ،فلسفتو وأخالقو ونظرتو إىل العامل وإىل الوجود
يف العصور التارىبية اؼبختلفة.
تبدأ قصة األدب الروسي بتاريخ عظيم األنبية بالنسبة للتاريخ السياسي والثقايف الروسي :إنو العام
اؼبيالدي 988م عندما اعتنق حاكم إمارة كييف يف روسيا الديانة اؼبسيحية رظبيا ،يف ذلك اغبُت مل
يكن ىناك أدب مكتوب يف روسيا ،كما أن األدب القدًن مل يكن من قبيل القصص الفٍت ،إذ كان يف
عمومو واقعي الطابع ،يف الفًتة األوىل كان "تاريخ األحداث" أحد األجناس األدبية الرائدةٍ ،ب تأٌب
السَتة الدينية يف اؼبقام الثاين موضوعها اغبصيلة اغبياتية لذوي القداسة من الرجال والنساء فإن احتوت
حياة القديس على عناصر خيالية خارقة كان يتم تناوؽبا بشكل جدي وليس على سبيل القصة اػبيالية.
نظرا إىل ارتباطو بالكنيسة.
إضافة إىل ذلك كان األدب الروسي ؽبذه الفًتة مؤدعبًا إىل حد بعيد ً
األدب الروسي خالل القرن التاسع عشر:
ال يبكن فهم االذباه العام ؽبذا األدب خارج نطاق اؼبرحلة التارىبية اليت عايشها وكانت سببًا يف

غَتت منحى
ومهدت لظهور حركات فاعلة ّ
بلورتو ،لذا ينبغي فهم السياقات التارىبية اليت سبقت ّ
التاريخ.
شهدت روسيا منذ منتصف القرن الثامن عشر بداية تفكك نظام العبودية نتيجة تعاظم االنتفاضات
الفالحيّة وازباذىا منحى عنيفا ،لكنها كانت ثورات عفوية تفتقر إىل الوعي الثوري إذ كان أغلب
لعل أبرز الثورات "ثورة
الفالحُت ينتظر الرضبة من القيصر ويدعو اهلل أن ىبلصو من البؤس ،و ّ
بوغاتشيوف" اليت استمرت من 1773م إىل 1775م ،وكانت هنايتها مأساويّة نتيجة قمع القيصرة
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تويل العرش ألكسندر األول سنة 1801م
كاترين الثانيّة ؽبا فبا ّأدى إىل تزايد القمع واالضطهاد ،وبعد ّ

التمرد ،فح ّد من الرقابة وفتح اعبامعات وظبح
أدرك ضرورة إحداث إصالحات المتصاص النقمة و ّ
بدخول الكتب األجنبية فانتعشت اغبياة االجتماعيّة ،إال أ ّن ىجوم نابوليون على روسيا سنة 1812م
أيقظ الوعي الوطٍت بضرورة إحداث تغيَتات جذريّة إالّ أ ّن القيصر وقف يف وجو ذلك وانضم إىل اغبلف
اؼبقدس مع كل من النمسا وأؼبانيا لتقوية قبضة الرجعيّة يف أوروبا.

عربت بأشكال ـبتلفة عن أبعاد القضيّة
انعكست ىذه األوضاع على اغبركة األدبيّة اليت ّ
الوطنيّة ،فقد عاىن الكتاب من تناقضات اغبياة وسعوا إلهباد حلول للمشكالت االجتماعيّة اليت تواجو

ؾبتمعهم ،وعلى رأسها القضيّة الفالحيّة اليت اغتنت بانتقادات واعيّة تدعو إىل اإلصالح والتغيَت
اعبذري ،أشبرت يف أواخر القرن الثامن عشر على إثر اإلصالحات الكربى اليت أحدثها بطرس األكرب
هبدف تكوين دولة متطورة والقضاء على التخلف والرجعيّة ،فنتج عن ذلك يف اجملال الثقايف تكوين ثقافة

روسيّة قوميّة لغة ومضمونا وشكالً.

كان "لومونوسوف" رائد ىذه النهضة الثقافية حىت لقب ببطرس األكرب يف األدب الروسي ،إذ
وعرب عن ذلك يف كتابو "حول فائدة
عمل على تطوير اللغة الروسية يف األدب وال سيما يف ؾبال الشعر ّ

الكتب الكنسية يف اللغة الروسيّة" الصادر سنة 1757م ،وفيو ربدث عن وجود ثالثة أساليب يف اللغة
الروسيّة :األسلوب الرفيع ويبيز القصائد البطولية واألودا (قصيدة مديح تكتب يف اؼبناسبات واألحداث

اؽبامة) واػبطب ،واألسلوب الوسط ويستخدم يف اؼبراثي والًتاجيديات واؼبؤلفات التارىبية ،واألسلوب

الواطئ ويستخدم يف الكوميديا والرسائل،كما أدخل تعديال على طريقة نظم الشعر باالعتماد على
التشديد النغمي يف البيت.
ساعد لوموسوف يف تكوين االذباه الكالسيكي الذي يعارض ثقافة القرون الوسطى القائمة
على اػبرافات والتنبؤات ،فاىتم باغبياة اؼبعاصرة وسبجيد بطوالت الشعب الروسي وقادتو والعناية بتاريخ
الوطن ،وقد أسهم ىذا االذباه يف تطوير األدب الروسي ووبدد كتاب تاريخ األدب الروسي خصائصو
اؼبتمثلة يف :احملتوى االجتماعي الكبَت واغبماس الوطٍت واالنفصال عن الالىوت وسبجيد العقل ،إضافة
إىل تطوير األشكال الفنيّة األوروبية اليت مل تكن معروفة ،وفهم الفن على أنو ؿباكاة للطبيعة واالذباه كبو
النماذج اليونانية العريقة.
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سعى أدباء الروس ػبلق ثقافة روسية أصيلة عرب استيعاب اآلداب الغربية واإلفادة من منجزاهتا،
ويف ىذا الصدد يقول الناقد بيلينسكي" :كان أدبنا شبرة الفكرة الواعية واالستحداث والبداية التقليدية.
غَت أنو مل يتوقف عند ذلك وكان يطمح دائما إىل األصالة الشعبية واالنتقال من التصوير اؼبثايل الكاذب
إىل التصوير االعتيادي الطبيعي "( ،)5ولعل ىذا ما أدى إىل اكبسار االذباه الكالسيكي نظرا إىل طابعو
األرستقراطي الذي فرض على األديب أطرا ال يبكن ذباوزىا.
ىيمن االذباه السونتمنتايل اؼبسمى أيضا ما قبل الرومانتيكية على اغبياة األدبية يف مطلع القرن
التاسع عشر بقيادة فئة تقدمية من النبالء ،ويعرفو سوكولوف بقولو" :اىتمام الكاتب السنتمانتايل بالفرد
وصفاتو وعاؼبو الداخلي واىتمامو بالبطل اعبديد وىو اإلنسان البسيط العادي وطموحو لتصوير اغبياة
العادية وحياة الناس اليومية واغتناء الوسائل الفنية بكشف العامل الداخلي لإلنسان وال سيما االنتقال من
التصوير اجملرد "العام" للمشاعر إىل كشف العواطف اؼبلموسة والتعبَت عن فردية الكاتب"( ،)6فإن كان
ىذا االذباه وليد الطبقة الربجوازية يف الغرب فهو وليد فئة من النبالء اليت مل تستطع إحداث القطيعة
اؼبطلقة مع النظام السائد ،لذا فقد عكس ىروبا إىل العوامل الداخليّة ويف ذلك يقول الشاعر كارامزين
أحد أعمدة ىذا االذباه يف قصيدة "إىل شاعر فقَت" :على اإلنسان أن يتسلى باألحالم وإال أصبحت
اغبياة مضجرة ،وليس السعيد ىو اإلنسان الثري بل الذي يتخيل ووبلم ،".ودعا إىل ربرير الكاتب من
قيود الكتابة الكالسيكية واالنعطاف إىل العوامل الداخلية لإلنسان.
تأثر األدباء الروس باالذباه الرومانسي الغريب فربز شعراء تبنوا مبادئو مثل بوشكُت ولَتمنوف،
ف ًتصبت قصائدىم روح التمرد والثورة وحب اغبرية ،وقد تبلور عنو تياران ركز أحدنبا على كشف معاناة
اإلنسان الداخلية فاتسمت قصائدىم دبسحة من اغبزن والكآبة وقد مثّلو الشاعر "جوكوفسكي" ،يف
حُت ركز التيار اآلخر الذي يبثلو الشاعر "ريلييف" على الدعوة إىل التمرد وربرير اإلنسان من قبضة
اإلقطاعيُت عرب العمل لتغيَت أوضاع ،وقد ترصبت انتفاضة الديسمربيُت (انتفاضة مسلحة الغتيال القيصر
قام هبا بعض القادة النبالء سنة 1824م) ذلك على أرض الواقع إذ مثّلت اؼبرحلة األوىل من مراحل
اغبركة الثورية يف القرن التاسع عشر.
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عربت الواقعيّة النقديّة عن التناقضات اغباصلة بُت اإلقطاعيُت اؼبتوحشُت وطبقة الفالحُت ،إذ
ّ
عمد األدباء إىل تصوير ذلك فنيًا ومثال ذلك "ابنة اآلمر" لبوشكُت و"مذكرات صياد" لتورغينيف،

إضافة إىل رائعة غوغول "النفوس اؼبيتة" اليت أبدى فيها تعاطفو مع الفالحُت ،كما ساىم الديبقراطيون
الثوريون يف تبلور أدب طليعي خالل النصف الثاين من القرن التاسع عشر ال يكتفي بفضح قبح الواقع
بقدر ما يهدف لإلجابة عن سؤال ما العمل؟ عرب تبٍت االشًتاكية سبيالً للتغيَت الثوري ،ويتجلى ذلك يف
أعمال تورغينيف "اآلباء واألبناء"" ،األرض البكر" ،إضافة إىل أعمال كل من دوستويفسكي وتولستوي
إذ لعبت أعماؽبما "دورا فذا يف تطور األدبُت الروسي والعاؼبي .إن النفاذ إىل أعماق الوعي اإلنساين
واؼبشاعر اإلنسانية وإىل جوىر أعمق عمليات اغبياة االجتماعية واالحتجاج العنيف ضد نظام العامل
القائم على اضطهاد اإلنسان لإلنسان وعلى ثراء عشرات اآلالف وفقر مئات اؼباليُت من البشر
والبحث الدائم عن طريق ربقيق العدالة االجتماعية .تلكم ىي الصفات األساسية يف أعمال تولستوي
ودستويفسكي العبقرية"( ، )7فقد قطع تولستوي رحلة إبداعية طويلة ومعقدة قبل أن يصل إىل سبثل
فتعمق إيبانو
أفكار اعبماىَت الكادحة ووبدث قطيعة مع الطبقة اإلقطاعية اليت ينتمي إليها حبكم مولدهّ ،

خبوائها ،لك ن األوىام الشعبية وغياب الًتبية السياسية منعتو من إدراك السبيل إىل اغبياة األفضل ،فقاده
ذلك إىل اؼبناداة بالكمال األ خالقي وعدم مقاومة الشر بالعنف اعتقادا منو بأن ذلك ىو السبيل الوحيد
إلنقاذ اجملتمع ،ومن روائعو نذكر" :آنا كارنينا" و "اغبرب والسلم"ّ ،أما بالنسبة إىل دوستويفسكي فقد

ذبلى يف إبداعو نقد التمركز حول الذات واألنانية والظروف االجتماعية اليت تسبب وحدة اإلنسان اؼبؤؼبة

وزبلق نفسية اؼبذلُت واؼبهانُت وشىت أنواع العيوب االجتماعية "إن الروح اإلنسانيّة يف أعمال دستويفكي

وشوقو العظيم إىل السعادة اإلنسانية السامية األصيلة وإىل "عصر اإلنسان الذىيب" الذي ال بد من
الوصول إليو برغم صبيع العقبات ،يزيدان شدة اعبانب النقدي يف إبداعو ويبعثان فيو إشراقة السعي إىل

اغبقيقة واالنسجام واغبب يف العالقات بُت الناس"( ،)8وىذا ما جعل أعمالو تصنف ضمن روائع
األدب العاؼبي ونذكر منها :اعبريبة والعقاب ،اإلخوة كارامازوف ،اؼبقامر ،وغَتىا.
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ّأما الواقعية االشًتاكية فقد كانت حصيلة النظرة اؼباركسية إىل الفن واألدب القائمة على االلتزام

بأىداف الطبقة العاملة والنضال يف سبيل ربقيق االشًتاكية ،ويبثل مكسيم غوركي أضبد أعمدهتا يف
روايتو "األم" الصادرة سنة1906م.
التطبيق الخامس :رواية األم لماكسيم غوركي
يبثل ماكسيم غوركي (1936-1868م ) أحد أعمدة الواقعية االشًتاكية ،وسبثل رواية األم
مبوذجا عن األدب اؼبلتزم ،فرغ من تأليفها سنة 1906م فكانت عالمة ربولو من الواقعية الطبيعية ،ويف
السنة ذاهتا سافر إىل أمريكا عبمع التربعات للثورة ٍب عاش فًتة يف جزيرة كابري وأنشأ مدرسة ثورية كان
ستالُت أحد تالمذهتا وحُت انفجرت ثورة 1917م تردد يف بادئ األمر ٍب أعلن تأييده للبالشفة ،ويف
سنة 1921م ارربل عن روسيا إثر خالف مع لينُت وعاش يف أؼبانيا حىت استدعي إىل بالده سنة
1928م.
نشر عدة ؾبموعات قصصية أنبها :ستة وعشرون رجال وفتاة سنة 1936م ،مولد إنسان سنة
1912م.
تروي رواية األم قصة العامل الثوري بافل الذي يعيش مع والدتو اؼبسنّة ويشارك يف النشاط
الثوري عبماعة من االشًتاكيُت تعم ل يف أحد اؼبعامل ،يلقى عليو القبض وينفى إىل سيبَتيا بتهمة الدعوة
إىل اإلضراب وقيادة موكب أول أيار ،وىنا وبدث االنقالب العظيم يف شخصية األم وربل ؿبل ابنها يف
اغبلقة الثورية فتتوىل هتريب اؼبنشورات االشًتاكية إىل داخل اؼبعمل ،وقد اقتنعت أن القيام هبذا األمر
يضلل الشرطة ويصرفهم عن إثبات هتمة العمل السري عن ابنها (دبعٌت أهنا تصرفت يف البداية بدافع
عاطفي /األمومة) ،لكنها البرطت تدرهبيا يف العمل الثوري عن قناعة بضرورة النضال ،وأصبحت
مهمتها تزويد الناس بالنداءات الثورية ،فانتقلت من دائرة التأثر العاطفي إىل مرحلة الوعي الثوري ،إذ
أصبحت تتنكر يف ثياب راىبة أو بائعة خردوات أو بورجوازية ميسورة اغبال لتجوب يف اؼبقاطعة حاملة
صندوقا ،تتوجو بالكلمة إىل الغرباء وذبلب إليها االنتباه ،ورغم إلقاء الشرطة القبض عليها تبقى مصرة
على ربديهم بشجاعة إىل أن تلقى حتفها ربت التعذيب:
-لن يغرقوا اغبقيقة ،وال يف ؿبيط من الدماء
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لطموىا على رأسها...
إنكم ال تثَتون إال أسعار نار حقدنا عليكم ،أيها اجملانُت وذلك سوف يسقط على رؤوسكم يوما ما.ق ّدر لينُت روح اغبزب والشخصية األيديولوجية واؼبهارة الفنية يف رواية األم ،وقد وصف غوركي
بأنو أكرب فبثل للفن ا لربوليتاري ،فرواية األم تبدو تطبيقا منهجيا للواقعية االشًتاكية ،ىدفها األساسي
خلق مبوذج فٍت جديد للشخصية الربوليتارية اإلهبابية ،فالبراط أم بسيطة مسنّة يف العمل الثوري فكرة
غَت عادية يف ذلك اغبُت ،وكان خطر اعبنوح إىل اؼبثالية يف الطرح بعيدا عن الواقع أو بصورة حاؼبة مسألة
حاضرة يف وعي ماكسيم غوركي ،حاول التغلب عليها من خالل:
-1التأكيد على أ ن تصرف األم الثوري ىو تصرف استثنائي ،إذ يصفها أحد أبطال الرواية بالقول" :ردبا
كانت األ م األوىل اليت اتبعت طريق ابنها ،أما غَتىا من اآلباء واألمهات فكانوا وبجمون عن تأييد
الثوريُت وااللتحاق هبم على الرغم من أهنم قد يضمرون عطفا عليهم أو إعجابا هبم".
 -2اغبرص على خلق العوامل اؼبساعدة على تطور موقف األم ،واالنتقال من ؾبرد التعاطف العفوي مع
الثوار وفاء لذكرى ابنها وأمال يف إنقاذه إىل مرتبة الوعي الثوري القائم على التحدي.
استطاع غوركي أن ىبلق من ىذه الشخصية االستثنائية مبوذجا عميقا لتفتح وجدان اإلنسان
الروسي على الثورة ،وأظهر بشكل ملموس كيف استطاعت اغبركة العمالية الثورية أن هتز اإلنسان وتفتح
طاقاتو وتعطي معٌت جديدا غبياتو ودافعا قويا للتحدي والنضال.
(اؼبصدر :حسام اػبطيب :ؿباضرات يف تطور األدب األورويب ونشأة مذاىبو واذباىاتو النقدية).
المحاضرة السادسة :األدب الفرنسي:
بدأت بواكَت األدب الفرنسي خالل القرن اغبادي عشر ،يف جنوب فرنسا ،لكن اللغة مل تكن
موحدة آنذاك ،إذ برزت لغتان :لغة الشمال وتسمى لغة الويل D’oilولغة اعبنوب الدوك D’ok
وتعٍت نعم بلهجتُت ـبتلفتُت ،وعلى مر الزمن سيطر أمراء باريس على فرنسا وفرضوا لغتهم ،واستمرت
االزدواجية بُت الفرنسية والالتينية إىل غاية القرن السادس عشر ،وطرحت إشكالية االقتداء بشعراء
الالتُت أو التعلق باللغة الفرنسية الفقَتة ثقافيًا ،وقد تصدى ؽبذه اؼبشكلة ؾبموعة من الشعراء الذين ضبلوا
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على عاتقهم مهمة الدفاع عن اللغة الفرنسية ،وما لبثت ىذه الدعوة أن انطفأت يف هناية القرن ،ومل تتح
ؽبا العودة إال يف القرن التاسع عشر على يد اغبركة الرومانسية ،وتسمى اجملموعة  Pleiadeوتتألف
من سبعة شعراء عملوا على إحياء اللغة الفرنسية والنهوض هبا ثقافيا ،وأشهرىم الشاعر رونسار الذي
ج ّدد الشعر الفرنسي يف مفرداتو وشكلو ،كما اعتمد وحدة البيت تأثرا بالشاعر ىوراس ،إضافة إىل
الشاعر دي بيليه الذي كان شاعرا مقالً اعتمد على النقاط اآلتية يف دفاعو عن الفرنسيّة:
أوال :ال وجود للغة وىبت بتخصيص إؽبي قدرة على التعبَت تفوق غَتىا وبالتايل ال قداسة لالتينية ذبعلها
تسمو على الفرنسية.
ثانيا :اللغات تواضع بشري فهي صنيعة اإلنسان.
ثالثا :الفرنسية اغبية تقدم للفنان مادة أكثر طواعية من الالتينية اؼبيتة.
رابعا :يف الفرنسية رقة وتناغم تؤىلها ؼبنافسة الالتينية بعد بذل اعبهود.
خامسا :حب الوطن يفرض خلق أدب مناسب باللغة احمللية.
سادسا :هبب أن تطعم الفرنسية دبفردات من اللهجات الدارجة والفرنسية القديبة كما هبب خلق
كلمات جديدة عن طريق االشتقاق.
ساخرا ،مو ًلعا
ّأما يف ؾبال النثر فقد برز رابيليه بوصفو أحد أعالم عصر النهضة ،كان ّ
ىجاءً
ً
باإلفراط يف التشنيع والكاريكاتور ،وراء مساخره زبتبئ نزعة إصالحيّة ،شغلو موضوع سخف الطبيعة

البشرية وضالؽبا ،فهاجم كل شيء من اغبرب إىل التعليم ومن اآلداب إىل القداسة والقانون ،ويف قصتو

اؼبطولة "غارغانتوا وبنتاغرويل "ىاجم بشكل ساخر القرون الوسطى وقيمها معرباً عن شكل من
ّ
االحتجاج االجتماعي من قبل اجملتمع البورجوازي الناشئ ضد وطأة القيم اؼبتوارثة عن اجملتمع اإلقطاعي.
االتباعية الجديدة في فرنسا:
يبكن ربديد بداية ىذا العصر سنة 1635م ،فقد أصبحت فرنسا مركز إشعاع حضاري يف
أوروبا ،وصار أدهبا اؼبثل األعلى الذي يسعى األدباء إىل احتذاءه ،يطلق على القسم األول من ىذا
العصر اسم عصر لويس الرابع عشر ،امتاز دبركزية شديدة يف اجملالُت السياسي والثقايف ،فمن الناحية
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السياسية ًب القضاء على سلطة رجال اإلقطاع ومن الناحية الثقافية سبثلت اؼبركزية يف الصالونات األدبية
ٍب يف األكاديبية الفرنسية ربت سلطة القصر اؼبلكي ،وىكذا نشأ أدب االتباعية اعبديدة ،وفرض الذوق
األرستقراطي على ـبتلف ؾباالت األدب ،وكان يقابل الصورة الزاىية لقصر فرساي صورة كاغبة لشقاء
الفالح اؼبستعبد ،وكان التوزع الطبقي واضحا جدا ،حىت أ ّن كاتبا مثل موليَت جعل من موضوعاتو ىجاء
التسلق االجتماعي يف صفوف الطبقة البورجوازية اؼبتطلعة إىل االلتحاق بطبقة النبالء.
كان اؽبدفان األساسيان ألدب عصر لويس الرابع عشر توفَت اإليهام بالواقع ،وتطبيق مبادئ
الصنعة الفنية ،وقد عرض الشاعر بوالو يف قصيدتو اؼبطولة "الفن الشعري" أىم اؼبعتقدات األدبية ؽبذا
العصر:
أ /مراعاة صارمة ؼببدأ الوحدات الثالث ألنو القادر على خلق اإليهام بالواقع.
ب /االىتمام بالشكل واألناقة والصقل.
عكست خصائص األدب يف عصر االتباعية اعبديدة طبيعة اجملتمع األرستقراطي ،فاؼبهم ضبط
السلوك اػبارجي لضبط الصورة االجتماعية ولو على حساب األخالق الداخلية ،إذ وبتل اؼبظهر صدارة
االىتمام على حساب اعبوىر ،فإن كان كتاب القرن السابع عشر قد اكتفوا بالتوجيو األخالقي غَت
اؼبباشر فإن كتاب القرن الثامن عشر ونقاده لبسوا ثياب الوعاظ ومثلوا دور اؼبعلمُت أمام صبهورىم الذي
تشكل معظمو من الربجوازية الوسطى ،ويعد راسُت وكورين وموليَت أبرز أعالم االتباعيّة اعبديدة.
االبتداعية في فرنسا:
مع تقدم القرن الثامن عشر أخذ يعًتي اإلنتاج األديب نوع من اعبمود نتيجة ربول قواعد
الصنعة إىل قوانُت ثابتة ،فبدا اإلنتاج األديب ىيكال بال روح يف بعض األحيان ،لكن ذلك مل يدم نتيجة
تطور اغبياة الربجوازية وانفتاحها على آداب األمم األخرى ،واألدب اإلقبليزي خاصة ،فنجم عن ذلك
اذباه يدافع عن العبقرية وحرية التصرف بقواعد النقد والذوق ،والدعوة إىل ان يتجو األدب إىل القلب ال
إىل العقل عرب استثارة عاطفة اعبمهور ،إيذانا بظهور اؼبذىب االبتداعي (الرومانسي).
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مل تزدىر الثورة االبتداعيّة إال يف الربع الثاين من القرن التاسع عشر ( ،)1842-1827وقد
امتازت بالفردية والنزعة اإلنسانية والسوداوية واالنطوائية وخصوبة اػبيال والتعلق بالطبيعة ،وكانت الرواية
اعبنس األديب األكثر تأثرا هبذا التوجو ،إذ تنوعت أشكاؽبا من روايات عاطفية وروايات تارىبية ،وردبا كان
شاتوبريان (1848-1768م) أعظم كاتب نثري يف فرنسا يبثل ىذه الفًتة ،وقد تركزت كتاباتو حول
ثالثة موضوعات :اؼبسيحية والطبيعة ونفسو ،وذبلى ذلك يف كتابو "عبقرية المسيحية" ،وكتاب
"ذكريات ما بعد القبر" ،إضافة إىل كتاب آخرين أبدعوا يف ؾبال الرواية التارىبية مثل فيكتور هيجو
واسكندر دوما ،أما يف ؾبال الشعر فقد تألقت مواىب كثَتة أعادت للشعر الغنائي مكانتو ومن أبرز
ىؤالء :فيكتور هيجو وألفريد دي موسيه وفينيي والمارتين.
المذهب الواقعي:
كانت صلة الرومانسي بعصره صلة رفض وصراع ،وكان لو باستمرار مثل أعلى ينشده مغاير
ؼبعطيات الواقع ،هبعلو ىبتار غالبا اؽبروب من واقعو إىل عامل اػبيال ،يف حُت ينتهج أصحاب اؼبذىب
الواقعي الذي ظهر يف منتصف القرن التاسع عشر سبيال ـبتلفا ،أذ ىبتارون ؾباهبة الواقع ومواجهتو ،عرب
النظر إليو بدرجة من اؼبوضوعية تؤىلهم لتحليل الظواىر ،وىم أقرب إىل ضبط انفعاالهتم واالبتعاد عن
الذاتية من خالل اعتماد العقل واؼبنطق ،وىم أميل إىل اؼبوضوعات اليت ؽبا صلة بالواقع اؼبوضوعي
وأساسا الواقع االجتماعي أوال ٍب النفس اإلنسانية ثانيا ،ويبكن القول أن ىنالك على األقل ثالثة
اذباىات رئيسية يف اؼبدرسة الواقعية ىي:
 /1الواقعية االنتقادية:
ينضوي ربتها األدب الذي يكون انتقاديا من حيث اؼبوقف ،واقعيا من حيث األسلوب،
وتكون النظرة فردية تتضمن موقفا انتقاديا اذباه اجملتمع حبالتو الراىنة ،بدوافع أخالقية واجتماعية ،ويعد
غوستاف فلوبَت واقعيا انتقاديا يف جزء كبَت من إنتاجو.

األستاذة شهرة بلغول /جامعة العربً بن مهٌدي أم البواقً
محاضرات مادة مدخل إلى اآلداب العالمٌة /السنة الثانٌة دراسات نقدٌة.

التارٌخ0202/22/20 :

 /2الواقعية الطبيعية:
ىي شكل من أشكال الواقعية ،ترتبط باؼبادي واؼبلموس بشكل مبالغ فيو ،ورباول تطبيق
اؼبناىج العلمية (التحليل والتشريح) على اجملتمع والنفس ،جبعل األدب شروبة من اغبياة ،وكان إميل زوال
ىو من أطلق ىذه التسمية على ىذا االذباه.
ش ّدد الطبيعيون على مادية الدوافع اإلنسانية ،واستعملوا الرواية خاصة لدراسة اؼبشكالت
االجتماعية ،كما حاولوا تطبيق مبادئ علم االجتماع فيها ومن ىنا نشأت نظرية الرواية العلمية اليت
أسهم زوال يف ابتداعها مطالبا الكاتب بتطبيق قوانُت العلم والنظر إىل الواقع بشكل موضوعي ،وقد
حاول كتاب مثل فلوبير وزوال وبلزاك تطبيق ىذه النظرية على أدهبم فرفضوا تصوير الظروف
االجتماعية كظروف قابلة للتغيَت ،وتعد رواية "مدام بوفاري" لفلوبير مبوذجا صادقا للواقعية الطبيعية.
التطبيق السادس :غوستاف فلوبير ( -)1221-1221رواية "مدام بوفاري"
تعترب رواية "مدام بوفاري" واحدة من أعظم روايات القرن التاسع عشر ،واالذباه الواقعي يف
األدب الفرنسي ،وقد اعتربىا إيميل زوال النموذج الكامل للمذىب الطبيعي إذ استطاع مؤلفها أن يصور
الواقع الراكد غبياة الربجوازية الصغَتة يف الريف بدقة فائقة ،وقد تضمنت احتجاجا فنيا صباليًا على ما
تزخر بو دنيا الربجوازية من تفاىة ووضاعة.
لال سخط فلوبَت كل شيء يف اجملتمع الرأظبايل .يقول" :إن نبجية اإلنسان اليت ال تتبدل سبأل
دفعا إىل اؼباضي"(.)9
نفسي حبزن أسود .إن القرف اؽبائل الذي أشعر بو كبو معاصري يدفع يب ً
مشر ًعا وروائياً يف الوقت ذاتو ،وع ّد اؼبؤسس اغبقيقي للواقعية الطبيعيّة ،إذ ألزم نفسو باؼببادئ
كان فلوبَت ّ
اآلتية:

 /1دقة اؼبالحظة والتوثيق :إذ ك ان يصدر أوصافو عن مالحظة مباشرة ،فكان يدون مالحظاتو يف دفًته
اػباص.
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األستاذة شهرة بلغول /جامعة العربً بن مهٌدي أم البواقً
محاضرات مادة مدخل إلى اآلداب العالمٌة /السنة الثانٌة دراسات نقدٌة.

التارٌخ0202/22/20 :

 / 2دقة العبارة :فقد أصر على أن ىناك دائما كلمة واحدة تناسب مقاصد الكاتب يف غبظة معينة،
ومن ىنا كانت كتاباتو مبنية على جهد مضن ونقد ذاٌب مستمر ،إذ كان يقضي أياما عديدة لكتابة
صبلة واحدة ،فقد كلفتو رواية "سالمبو" ست سنوات من الكتابة واعبهد ورحلة إىل لاال إفريقيا ،لذا
كان إنتاجو ؿبدودا.
 / 3الالشخصية :فقد رفض ذاتية الرومانسيُت وفضل تبٍت موقف موضوعي يف رواياتو ،وىاجم العواطف
وحب اؼباضي ،وطالب بالنزاىة اؼبطلقة يف الفن رغبة يف تصوير اإلنسان دبا فيو من صفات عامة ال
خاصة.
 / 4مقاومة اإلؽبام :باعتباره أحد العوائق األساسية أمام التجرد ،ألنو يبنع الكاتب من التحلي بالدقة
والصرب ،إذ كان يعتقد أن فن الناثر أصعب من فن الشاعر ذلك أنو وبتاج إىل حس فٍت أكثر دقة
ورىافة.
 /5الفن للفن :إذ رفض أن تكون الرواية متضمنة ألبعاد أخالقية واضحة أو قضية سياسية أو دينية أو
اجتماعية ،إذ يقول" :على الفن أن ال يكون منربا ألية عقيدة خشية أن تنحط قيمتو" ،فاعبمال
األخالقي عنده تابع للكمال الفٍت ،إذ ال وجود ألفكار صبيلة دون شكل صبيل.
تعد رواية "مدام بوفاري" من أشهر ما كتب فلوبَت ،إضافة إىل "الًتبية العاطفية" ،شرع يف
كتابتها بعد رحلتو إىل الشرق اليت دامت سنتُت ،سلّمها إىل صديقو ماكسيم دو كامب لنشرىا بعد أن
مقًتحا (قلوب يف العاصفة) وصوالً
اقًتح أحد الناشرين إحداث تعديالت على ـبطوطها بدءاً بالعنوان ً
إىل النهاية (مقتل إيبا على يد زوجها بعد اكتشاف خيانتها) فرفض ،نشرت ألول مرة يف مجلة باريس

على ستة أجزاء ،وما إن ظهرت الرواية حىت ثار اؼبشًتكون يف اجمللة متهمُت القائمُت عليها بنشر فضائح
ال أخالقية تسيء لسمعة فرنسا ،ومل يتوقف األمر عند ىذا اغبد ،بل رفعت نقابة األطباء دعوى قضائية
تطالب فيها اؼبؤلف والناشر بتعويض مايل نتيجة اإلساءة لسمعة الطبٍ ،ب رفعت اعبماىَت دعوى متهمة
الكاتب بنشر عمل إباحي يسيء إىل الدين فيقف أمام القضاء مدافعا عن عملو قائال" :إيبا بوفاري من
ابتكارات خيايل ونتاج عبقرييت الفنية ،إيبا بوفاري ىي أنا"( ،)10فقررت احملكمة تربئتو ،وخالل سنة
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األستاذة شهرة بلغول /جامعة العربً بن مهٌدي أم البواقً
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التارٌخ0202/22/20 :

1857م صدر اعبزء األول من الرواية (اليت صدرت يف جزأين) ،ووصلت اؼببيعات إىل أكثر من طبسُت
ألف نسخة يف شهر واحد.
اختار فلوبَت موضوع روايتو بتأثَت من الشاعرة لويز كوليه (اليت كانت آنذاك عشيقتو وملهمتو يف
تصوير شخصية إيبا) ،إذ اقًتحت عليو أن يبتعد عن الغموض ويقًتب من الواقع "هبب أن تعدل سباما
عن كتابة موضوعات غامضة ،خذ موضوعا من الواقع ،أمل تقرأ يف الصحف عن حكاية مدام دلفُت
ديلمار؟ إهنا تستحق عمالً فبتازا بشرط أال تقول يل إنك كنت أحد عشاقها" ،فأخذ يبحث عن
تفاصيل حياهتا ،وأعاد صياغتها يف روايتو اػبالدة "مدام بوفاري".
قضى قرابة طبس سنوات يقرأ الروايات الرومانسية اليت وبتمل تأثَتىا يف شخصية الرواية (السيدة
ديلمار /مد ام بوفاري) ،كما حاول دراسة تأثَت مادة الزرنيخ على وظائف اعبسم (اؼبادة اليت انتحرت هبا
الشخصية الواقعية) إىل درجة شعوره باؼبرض ،إذ يقول" :عندما كنت أصف تسمم إيبا بوفاري كنت
أحس بطعم الزرنيخ يف فمي ،وقد عرضٍت ذلك إىل آالم يف اؼبعدة وسوء يف اؽبضم رافقٍت طوال حياٌب"،
مطلعا على تقارير الشرطة يف الدوائر
كما ذىب ليستطلع ؾبريات األحداث اليت أحاطت حياة بطلتو ً
الرظبية (ويف ذلك ذبسيد ؼببادئ اؼبذىب الواقعي من مالحظة ودقة وموضوعية).
تتضمن الرواية قصة الفىت الريفي شارل بوفاري الذي يدخل اؼبدرسة يف سن متأخرة فيثَت
سخرية زمالئو ،يدرس الطب يف اعبامعة ويتخرج بعد عثرات ليصبح طبيبًا ،فتزوجو أمو من أرملة ثريّة
يتعرف على الفتاة إيبا خالل معاعبتو لوالدىا.
تكربه سنًا وبعد وفاهتا ّ
تعيش إيبا رفقة والدىا حياة ىادئة شبو معزولة ،وربلم حبياة أخرى حاؼبة نتيجة قراءهتا للروايات
الرومانسية خالل إقامتها يف دير للراىبات ،وما إن تق ّدم شارل لطلبها حىت وافقت متونبة أ ّهنا فرصتها
لتجسيد أحالم اليقظة ،إالّ أ ّهنا اكتشفت الح ًقا أن زواجها من شارل (الطبيب التقليدي) زاد من
إحساسها بالفراغ ورغبتها يف االنعتاق من القيد الذي يقيدىا ،فراحت تبحث عن مالذ ؽبا عرب اػبيانة،
اليت جعلتها تعانق اػبيال واألحالم الوردية مع عشاقها ،فوقعت يف غرام رودولف لتقرر اؽبروب معو ،إال
أنو خذؽبا ،فشعرت بالصدمة ،ومرت بفًتة عصيبة ،حاول شارل إخراجها من عزلتها بالذىاب إىل
اؼبسرح للًتويح عن النفس ،وىناك تتكرر خيانتها ،وتنغمس يف حياة اؼبظاىر فتزداد حاجتها للمال

األستاذة شهرة بلغول /جامعة العربً بن مهٌدي أم البواقً
محاضرات مادة مدخل إلى اآلداب العالمٌة /السنة الثانٌة دراسات نقدٌة.

التارٌخ0202/22/20 :

واؼبالبس الراقية واألثاث النفيس فتقع يف االستدانة وتعجز عن أدائها بعد إفالس زوجهاٍ ،ب تتواىل
األزمات بعد تنكر اعبميع ؽبا فتقرر االنتحار ؼبغادرة ىذا العامل القاسي الذي يفتقر إىل العواطف.
إزاء ىذه اغبالة يرى حسام اػبطيب أنو مل يكن أمام فلوبَت سوى سبيل واحد :أن يضحي بكل
شيء من أجل الفن ،ومن ىنا هبب أن نفهم اليأس الذي عانت منو مدام بوفاري ،فهي تسعى إىل
الفرار إىل عامل من أحالم اؽبستَتيا الرومانسية لكن بيئتها ترفض إطالق سراحها وتصمم عن خنقها
بقسوة.
تأثر تولستوي يف كتابتو لرواية "آنا كارنينا" هبا إذ شغل موضوع اػبيانة بالو منذ زمن طويل ،إال
أنو وجد أ ّن فلوبَت كان قاسيا مع بطلتو "فقد طاردىا دبشاعر متجمدة ومتواصلة بال رضبة ،ويتساءل
تولستوي ؼباذا أصر فلوبَت على أن ربيا مدام بوفاري حياة خالية ونبية .وقبد أن تولستوي رغم إعجابو
الشديد بالرواية يأخذ على اؼبؤلف أنو حاول أن يعكس الكثَت من طباعو على "إيبا بوفاري"( ،)11إذ
يرى البعض أ ّن ىذه القصة مل تكن سوى تصوير غبياة فلوبَت الشخصية ،ومن ىؤالء لويس بياجيه
شنكس يف كتابو "شباب فلوبير" الذي "يفسر تلك الثورة اليت حدثت يف أعماق فلوبَت نفسو ضد
صبيع اؼبيول اليت تنطوي عليها طبيعتو ،واليت أدت إىل كبتو كل انفعال وكل نزعة طبيعية من النزعات اليت
كان يضطرب هبا قلبو .لكأن فلوبَت كان يف السنة السابعة من عمره وىو يكتب مدام بوفاري ألنو جعل
ؽبا صورة مصطنعة وجوا مفتعال ،ولكي وبافظ على تلك الصورة وذلك اعبو كان عليو أن يظل يف حرب
دائمة يف نفسو"( ،)12وتبقى األعمال اػبالدة أعماال تقاوم فكرة القراءة الواحدة ،إذ يعمق تعدد التأويل
حضورىا وراىنيتها بوصفها نصوصا مقاومة للزمن ،ومتجاوزة للحدود بفضل قدرهتا على التأثَت يف
ـبتلف اآلداب والفنون ،إذ سبثل إيبا بوفاري مبوذجا للمرأة اػبائنة اليت تنساق وراء عواطفها فتحطم حياة
من حوؽبا ،كما تعكس طبيعة طبقة بأكملها سعت لتغيَت انتمائها الطبقي والتسلق إىل قمة اجملتمع
الراقي دون جدوى.
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األستاذة شهرة بلغول /جامعة العربً بن مهٌدي أم البواقً
محاضرات مادة مدخل إلى اآلداب العالمٌة /السنة الثانٌة دراسات نقدٌة.

التارٌخ0202/22/20 :

المحاضرة السابعة :األدب األلماني
ترجع بدايات األدب األؼباين إىل فًتة حكم الكارولينيُت (900 -750م) إذ ظهرت بعض
النصوص اليت كتبت باللغة الفصحى القديبة ،لكنها يف معظمها نصوص دينية وسياسية ذات عالقة
بالتاريخ ،ومن أقدم ـبطوطات ذلك العصر ملحمة األبطال "أغاين أده" وملحمة "ىيلدبرنت" اليت تعود
إىل النصف األول من القرن التاسع اؼبيالدي ،وقد كان لفًتة حكم كارل األكرب (شارؼبان) (-786
814م) اؼبزدىرة أثر يف اغبياة الفكرية واألدبية آنذاك ،إذ انبعثت من أكاديبية البالط واألديرة العريقة
واؼبدارس واؼبكتبات ،وبدأت معها كتابة بعض النصوص الدينية مثل نصوص اإلقبيل باللغة األؼبانية
القديبة ،إىل جانب تأليف بعض اؼبعاجم وظهور قصة "اػبلق أو التكوين" ،إضافة إىل قصيدة "ىلياند"
اليت تتناول حياة اؼبسيح يف ستة آالف بيتّ ،أما أول شاعر أؼباين وصل إلينا اظبو من ذلك العصر فهو
"أوتفريد فون فيسنبورج" الذي كتب "اؽبارمونية اإلقبيلية" يف طبسة كتب ،مقلدا شكل األبيات الالتينية.

اكبسارا مع انتهاء عصر الكارولينيُت ،وحىت منتصف
شهدت الكتابة باللغة األؼبانية القديبة
ً
القرن اغبادي عشر ظلت اللغة الالتينية لغة األدب ،واستمر ذلك إىل غاية القرن السابع عشر ،إذ ع ّدت
لغة العلم الثقافة ،وظهرت أول رواية أؼبانية بعنوان "رودليب" يف منتصف القرن اغبادي عشر ،وتصور
حياة فارس نبيل يف ظل حياة القصور ،وخالل الفًتة الواقعة بُت  1050و1170م ظهر ما يسمى
بأدب التوبة والزىد واػبالص تزامنا مع أوىل اغبمالت الصليبية ،وتعد "أنشودة إيزو" سنة 1063م أىم
النصوص اؼبكتوبة باللغة األؼبانية اليت تقدم تارىبا موجزا للعامل ،وقصيدة "اذكر اؼبوت" اليت تطالب الناس
بال تقشف والزىد ،كما تصور القصائد اليت تلتها حياة مرًن العذراء ،وكان أول انتقال إىل اؼبوضوعات
الدنيوية ومغامرات الفروسية يف اؼبلحمة التارىبية "تاريخ القياصرة" حوايل سنة 1150م ،وملحمة
"اإلسكندر" اليت دونت بُت عام 1120م و1150م ويعًتف مؤلفها القس المربشت بأنو كتبها على
غرار النموذج الفرنسي ،وجاءت بعدىا "ملحمة روالند" األؼبانية حوايل سنة 1170م اليت نسج فيها
مؤلفها القس كونراد قصص وحكايات شعبية -على منوال اؼبلحمة الفرنسية الشهَتة "أغنية روالند" سنة
1100م -تغٌت هبا اؼبغنون لتسلية النبالء.
مالمح األدب األلماني في العصر الوسيط:

األستاذة شهرة بلغول /جامعة العربً بن مهٌدي أم البواقً
محاضرات مادة مدخل إلى اآلداب العالمٌة /السنة الثانٌة دراسات نقدٌة.
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تعد رواية البالط من أىم األجناس األدبية اليت استقت مادهتا من مصادر إغريقية ورومانية
وفرنسية ،ودارت موضوعاهتا حول قصص الفرسان اليت نسجت حول اؼبلك آرثر الذي جسد التصور
اؼبثايل للفارس التقي النبيل ،ومن تلك النصوص نذكر :رواية "أنايت" ورواية "اريك وإيفاين".
كما برزت ملحمة األبطال ،اليت ظلت ؾبهولة اؼبؤلفُت وتتناول مغامرات األبطال ،ومن أشهرىا "ملحمة
النيبلوقبن" كتبت حوايل 1200م وأعيد اكتشافها عام 1750م وربتوي على أكثر من ألفُت وثالشبائة
مقطع ،يتألف كل منها من أربعة أسطر ،وكل سطر من بيتُت ،تصور ؾبتمعة تسعا وثالثُت مغامرة.
ّأما اعبنس األديب اآلخر األكثر بروزا خالل ىذه الفًتة فهو الغزل الرفيع أو تبجيل النساء ،كانت نشأتو

عام1160م كفن شعري يلتزم بقواعد صارمة ،وقد وصل إلينا يف القرن الثالث عشر على ىيئة

ؾبموعات شعرية وردت يف بعض اؼبخطوطات ،لعل أشهرىا "ـبطوطة مانيسو" وتتناول عددا من شعراء
الغزل الرفيع وعلى رأسهم "فالًت فون دير فوجيلفايده" الذي كان لو دور يف تغيَت اذباىات شعر الغزل،
بتوجيهو كبو اغبب اإلنساين اػبالص الذي ينبع من التجربة الشخصية بدالً من اغبب اليائس لزوجات
اغبكام والنبالء.
شهد هناية العصر الوسيط ربلل اجملتمع واهنيار ثقافة البالط ،وسقوط طبقة الفرسان والنبالء،
فظهرت السخرية من الشعر الغزيل الذي اذبو بفعل عوامل التحول االجتماعي والسياسي إىل األغنية
الشعبية "أغنية اؼبعلمُت أو اغبرفيُت ،كما ازدىر األدب الديٍت الصويف على يد اؼبيسًت إكهارت
(1327-1260م) ،إىل جانب اؼبسرح الديٍت الذي ازدىر يف ظل األجواء الروحية اليت سادىا اليأس
والتسليم منذ القرن الثالث عشر حىت فًتة اإلصالح الديٍت يف القرن السادس عشر.

األدب األلماني خالل عصر النهضة وما بعدها:
مهدت الكثَت من التحوالت الكربى إىل االنتقال من العصور الوسطى إىل العصور اغبديثة،
ّ
بدءا من االكتشافات اعبغرافية والفلكية ،وصوالً إىل التحرر من سلطة الكنيسة ووضع اإلنسان يف مركز
العامل ،فسادت موجة من التفاؤل واإلقبال على اغبياة واؼبغامرة يف ميادين العلم والفن واألدب والسياسة
واالجتماع ،واالقتداء بنماذج العامل اإلغريقي والروماين وؿباكاهتا بشكل خالّق ،كما برزت النزعة
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اإلنسانية يف أؼبانية وسائر البالد األوروبية تأثرا حبركة النهضة اليت بدأت يف إيطاليا ،ومن بُت أعالمها
إرازموس الروتردامي وأولريش فون ىوتن ،كما عرفت أؼبانيا حركة اإلصالح الدين على يد مارتن لوثر
الذي ترجم الكتاب اؼبقدس إىل لغة أؼبانية بسيطة يفهمها عامة الشعب ،ومن األعمال األدبية اليت
عربت عن روح ىذا العصر بشكل ىجائي ىزيل ،هبمع بُت اعبديّة واليأس الكتب الشعبية عن جحا
ّ
األؼباين "تيل أويلنشبيجل" وسفينة اجملانُت وغَتىا.
مع القرن السابع عشر نصل إل عصر الباروك الذي طبع أسلوبو الذي يتسم بالفخامة والزخرفة
كل ذبليات األدب والعمارة والرسم واؼبوسيقى ،وكان للحرب الدامية "حرب الثالثُت عاما" بُت
الربوتستانتيُت والكاثوليك (من عام 1618م إىل عام 1648م) حضور يف العديد من األعمال الشعرية
والروائية واؼبسرحية ،كما شهد ىذا العصر بداية ظهور الرواية وربدد مالؿبها عن اؼبلحمة ،فإضافة إىل
ترصبة روايات عن اإلقبليزية واإلسبانية كتبت ؾبموعة من الروايات الرعوية اليت ربكي حياة البسطاء،
وروايات األبطال العائدين من أىوال حرب الثالثُت عاما مثل رواية "سيمبليسوس األؼباين اؼبغامر"
للكاتب جريبلسهاوزن سنة 1668مّ ،أما يف ؾبال اؼبسرح فكان التوجو كبو التأثر باؼبسرح اإلقبليزي
ومسرح شكسبَت ربديدا يف ؿباولة لتأسيس اؼبسرحية الًتاجيدية يف األدب األؼباين ،يف حُت تنوعت
ؾباالت الشعر بُت اغبكمة اؼبوجزة والسوناتة وقصيدة اغبب والتجربة والتسليم بالقدر ،إضافة إىل شعر
التجربة الصوفية العميقة ال سيما عند الشاعر الكاثوليكي اغبكيم أقبلوس زيليسيوس يف ؾبموعتو الشهَتة
"الرحالة اؼبالك" عام 1675م.
مر تطور األدب األؼباين عرب ثالثة عصور ىي :عصر اغبركة التقوية (1740-1670م)
ّ
والروكوكو (1730م1750-م) واغبساسية (1740م1780-م) ،وانعكست على األدب الطموحات
الربوتستانتية لتجديد اغبياة الدينية من خالل التأمل ،فبا أدى ظهور أدب االعًتافات الذي سبيز بو
العصر التقويٍ ،ب عصر الروكوكو الذي ظهرت فيو أشكال أدبية أنيقة ؽبا طابع العبث واؼبرح واالىتمام
بكل ما هبلب السعادة وىبفف اعبدية والتجهم اللذين اتسم هبما العصر التقويّ ،أما عصر اغبساسية
فقد امتدت جذوره يف التجربة الدينية يف اغبركة التقوية وتلقى أىم اؼبؤثرات فيو من األدبُت اإلقبليزي
فعرب األدب خالل ىذه الفًتة عن حساسية مفرطة ومشاعر غريبة خاصة من خالل
والفرنسيّ ،
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اػبطابات اؼبتبادلة واليوميات واالعًتافات وكذلك من خالل اؼبسرحيات والقصائد اؼبطولة ،والقصص
والروايات ،وبرز فيها أدباء مثل جيللرت وكلوبشتوك وصويف فون الروش وغَتىم.
اتسمت الفًتة اليت تلت بالتنوير والتفكَت العقلي والتحليلي عند ديكارت ،والنزعة التجريبية عند
لوك وىيوم ،والفلسفة العقلية اغبيوية عند ليبنتز ،فتواىل ظهور القواميس والصحف واجملالت والكتب اليت
عملت على نشر األفكار اؼبعرفية الًتبوية واألخالقية ،كان لقواعد العقل الصارمة أثر يف النقد األديب يف
الكتاب الذي أصدره جوتشيد يف عام 1730م " ؿباولة لتأسيس فن أديب نقدي لألؼبان" ،وكان لرد
الفعل الثوري على عقالنية عصر التنوير أثر يف ظهور حركة أدبية ؾبّدت العاطفة واػبيال الطليق والعبقرية

الفردية ،أطلقت على نفسها اسم "العاصفة والدفع" وىي تسمية مأخوذة من مسرحية أحد أعضائها،

ىي حركة أدبية سبثل ظاىرة تنويرية جاءت كرد فعل ضد الشكلية الفرنسية ،دعا أنصارىا إىل العودة
إىل الطبيعة بدالً من اغبضارة؛ واألصالة بدالً من التقليد؛ والدِّين بدالً من السخرية؛ والعاطفة بدالً من
العادات الرظبية ،واالذباه بدل ذلك كبو فن الشعب ولغتو ،والبحث عن روحو األصلية ،لذا كان اؼبسرح
أكثر األجناس تعبَتا على روح العصر ،وقد بدأ كل من غوتو وشيلر مهنتيهما ككاتبُت .وشهدت ىذه
الفًتة مولد اعبزء األول من مسرحية فاوست اليت بدأ غوتو كتابتها عام  1770م؛ ومسرحية اللصوص
لشيلر.
كان ليسنج ( )1781-1729من أبرز اؼبعربين عن آمال الشعب األؼباين وأول كاتب طرح
مسالة شعبية الفن ،بدأ نضالو يف سبيل واقعية الفن بتوجيو ضربة إىل الكالسيكية األؼبانية اليت تعتمد
على اغبكم اؼبطلق وتربير النظم اإلقطاعية الفاسدة ،إذ رأى أن الكالسيكية تعبَت عن الوعي العبودي
اعبامد.
هبسد الفن يف نظر ليسنج االنسجام بُت مصاحل الفرد والوطن ،لذا فهو ال يستطيع أن يكتفي
بعرض الطبيعة عرضا جامدا أو بعرض بطوالت اإلنسان ،بل هبب عليو أن يظهر تناقضاتو أيضا "هبب
على ال فنان أن يعلمنا ما هبب أن نفعل ويعرفنا جبوىر اػبَت والشر والالئق واؼبضحك وأن يرينا صبال
األول يف كل مظاىره وآثاره ويوضح لنا قبح الثاين".
يعترب ليسنج اؼبسرح أفضل شكل أديب وأكثرىا فعالية يف نشر أفكار عصر التنوير ،لذا طرح فكرة إنشاء
مسرح جديد ىبتلف اختالفا جذريا عن اؼبسرح الكالسيكي ،إذ يشًتط توفر عنصر الصدق فيو ويهاجم
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تصنع اؼبسرح الكالسيكي وعدم صدق مباذجو ،ولغتو اؼبنمقة وعظمتو الكاذبة كما ىاجم الوحدات
الثالث اليت تقيد هبا الكالسيكيون تقيدا صارما.
اؼبصدر :باربارا باومان وبرهبيتا أوبرلو :عصور األدب األؼباين ربوالت الواقع ومسارات التجديد ،تر :ىبة
شريف ،عامل اؼبعرفة ،العدد  ،278الكويت.2002 ،
حسام اػبطيب :ؿباضرات يف تطور األدب األورويب.
التطبيق السابع :مسرحية فاوست (غوته)
ولد جوىان ولفغانغ فون غوتو (1832-1749م) يف فرانكفورت ألب صارم يعمل يف
احملاماة ،أنشأتو أمو على حب القصص ورحابة اػبيال ،درس اغبقوق وزبرج من جامعة سًتاسبورغ،
انصرف إىل عامل اغبب والكتابة األدبية ،ويف اػبامسة والعشرين من عمره وطّد شهرتو بروايتو العاطفية
آالم فارتر ،ويف سنة 1775م اتصل بدوق فايبار ولقي حظوة عظيمة عنده ،وتدرج يف اؼبناصب حىت
رئاسة الوزارة ،كان ؾبدا ذكيا طموحا باحثا عن العظمة ،ونبو األول أن يثقف نفسو ويبلغ قمة اؽبرم،
تنوع انتاجو الذي كان معظمو مستوحى من ذباربو اػباصة ،اشتهر بالشعر الغنائي والكتابة الذاتية
والرواية واؼبسرحية ،كما كتب مقاالت علمية ونقدية ،وبلغ ؾبموع انتاجو مئة وعشرين ؾبلداً ،وتظل
مأساة فاوست أعظم آثاره.
على مبط سفر أيوب يف العهد القدًن (التوراه) افتتح غوتو القسم األول من مسرحية فاوست
على مشهد سبهيدي يف السماء ،كرىان بُت اهلل والشيطان ينتهي بأن تأذن اإلرادة اإلؽبية للشيطان
مفيستوفيلس بإغواء فاوست أستاذ السحر ذي الشهرة الطاغية ،يقبل مفيستوفيلس على فاوست ويعرض
عليو الغٌت واؼبرأة والشرف وكل ما يرغب فيو مقابل شيء واحد :أن يسلم فاوست روحو للشيطان يف
اللحظة اليت يشعر فيها أنو أشبع طموحو وشفى غليلو ،يوافق فاوست على الصفقة ويوقع الطرفان وثيقة
بالدم ،ويبدأ مفيستوفيلس بإغراق فاوست يف اللذائذ اغبسية كاػبمر واجملون ،ويقرر أن ىبوض برفيقو
ذبربة اغبب فيستعُت بدواء سحري ويعيد لو شبابوٍ ،ب يقوده إىل التعرف على الصبية مارغريت
(غريتشن) ،وينتهي اؼبطاف بفاوست إىل اغتصاهباٍ ،ب يضطر إىل قتل أخيها ،فينهار ويويل األدبار ىربا
ويًتك غريتشن فريسة للندم ،وحُت تضع ضبلها تقتل مولودىا يف نوبة من اليأس وتأنيب الضمَت فتسجن،
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وبينما تنتظر ساعة اإلعدام يأٌب فاوست والشيطان إلنقاذىا فتأىب وتصر دفع حياهتا شبنًا ػبالصها فيعلن
الشيطان ضالؽبا فيما ترتفع أصوات من السماء معلنة خالصها ،وبذلك ينتهي القسم األول من اؼبأساة.
يف القسم الثاين يقصد البطالن بالط إمرباطور أؼبانيا ويساعدانو على ذباوز صعوباتو اؼبالية بطبع
أوراق نقدية وتقديبها لوٍ ،ب يستحضران ىيلُت طروادة فتستثار صبابة فاوست ،لكنو ما إن يلمسها حىت
زبتفيٍ ،ب ينتقل إىل اليونان ودبساعدة الشيطان وبظى دبودهتا ويتزوجان وينجبان الغالم "يوفوريون" الذي
وبلق عاليًا يف السماء ٍب يهوي ميتًاٍ ،ب زبتفي ىيلُت ويستقر فاوست يف أؼبانيا حاكماً ؼبقاطعة يقف
نفسو على خدمة مصاحل أىلها حىت تأٌب غبظة وبس فيها بنعمة االكتفاء ويبوت ،فيهم مفيستوفيلس
باستيفاء شرطو بأخذ روحو لكن اؼبالئكة ربتج بأن فاوست بلغ ما بلغو جبهده ومبوه الروحي فتحمل
اؼبالئكة روحو إىل اؼبأل األعلى حيث ترحب بو غريتشن ومرًن العذراء.
استقى غوتو مأساتو من حكاية أؼبانية شعبية عن أستاذ للسحر والشعوذة يدعى الدكتور
فاوست ،عاش يف فرانكفورت بُت  1480و1540م ،وقادتو شعوذتو إىل الدخول يف حلف مع
الشيطان والتعرض للعقوبة اؼبًتتبة عن ذلك ،رويت عنو حكايات شعبية كثَتة أنبها الكتاب الشعيب
الذي صدر سنة 1587م ؼبؤلف ؾبهول ق ّدم فاوست على أنو ساحر ربالف مع الشيطان ،وترجم ىذا
خاصا من األدباء،
الكتاب إىل اإلقبليزية والفرنسية والعديد من اللغات األوروبية األخرى فنال
اىتماما ً
ً
رمزا إلنسان عصر النهضة اؼبتعطش للمعرفة ،وكان من أشهر الذين ألفوا عنو الكاتب
واعترب فاوست ً
فصور مأساة فاوست الكامنة يف خضوعو التام للشيطان فبا أدى إىل
اإلقبليزي كريستوفر مارلو سنة 1604مّ ،

ابتعاده عن اغبق وموتو طر ًيدا من رضبة اهلل ،لكن غوتو أعطى للشخصية بعداً إنسانيًا وآخر فكري ،فأصبحت
اؼبسرحية دراسة للصراع دوافع الشر اليت تكمن يف كل إنسان ،ويتلخص مغزاىا يف أ ّن اإلنسان يستحق
اػبالص ما دام هباىد يف سبيل ىدف جدير ،وإذا كان الكمال غاية ال تدرك فإن ما ينبغي أن كبققو
رمزا للصراع بُت اػبَت
ىو ربويل حياتنا إىل سلسلة من الكفاح النبيل ،وهبذا اؼبعٌت يعترب فاوست غوتو ً
والشر ،ومثاالً وبتذى يف التوق إىل اؼبعرفة والبحث عن اغبقيقة ،وتقديس التجربة الذاتية.
كتب غوتو مسرحية فاوست بأوزان شعرية ـبتلفة ،وبعض أجزائها منثورة ،وىي مسرفة الطول
ذبوزا اسم مسرحية ،ويبكن أن يعترب ىذا التجاوز يف القواعد
وتبلغ ستة عشر ألف بيت ويطلق عليها ً
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التارٌخ0202/22/20 :

والقوانُت ظاىرة من ظواىر النزعة الرومانسية الرافضة للقيود ،لكنها مل تكن ثورة شكليّة فقط بل
وجنوحا إىل الطبيعة.
سبجيدا لإلنسان
مضمونيّة أيضا إذ يعكس شعره يف اؼبسرحية صبوحا يف اػبيال و ً
ً
اؼبصدر :حسام اػبطيب :ؿباضرات يف تطور األدب األورويب.

