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المحاضرة الرابعة  :األدب اإلفريقي القديم
مقدمة:
يطرح مصطلح األدب اإلفريقي القدًن إشكاليّة تتعلق دبدلولو يف ظل تعدد األبعاد ادلشكلة لو
(جغرافيًا وسياسيًا وعرقيًا) ،إضافة إىل احملدد الزمٍت الذي يؤطر الدراسة (القدًن) ،فإفريقيا قارة شاسعة
تنقسم إىل قسمُت سلتلفُت تفصل بينهما الصحراء اإلفريقية الكربى ،يسمى اجلزء الشمايل "إفريقيا
ادلكونُت األمازيغي والعريب خاصةًّ ،أما اجلزء اجلنويب فيسمى
الشمالية" الذي يتشكل عرقيا وثقافيًا من ّ

"إفريقيا السوداء" ويتش ّكل من الثقافة الزصلية للقبائل اإلفريقيّة ،ويعد ىذا التقسيم ذا طابع جغرايف
سياسي ارتبط بادلشروع االستعماري الغريب هبدف "تشطَت القارة ،وتدعيم ذبزئتها ،واالنفراد بكل جزء
على حدة"( )1فاجلزم بعدم وجود صالت تارخييّة ومؤثرات ثقافيّة بُت اجلزأين أمر يدحضو البحث
التارخيي 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 اجلغرايف (مشال
إفري قيا) ،حبكم أن الربنامج يتضمن زلاضرة الحقة بعنوان األدب اإلفريقي احلديث واليت سنخصصها
للحديث عن األدب الذي أنتج يف اجلزء اجلنويب من القارة (إفريقيا السوداء).
* أدب شمال إفريقيا القديم:
عرف مشال إفريقيا منذ القدًن نشاطا ثقافيا أسهم التعدد العرقي والتنوع احلضاري يف تشكيلو،
إذ كانت ىذه ادلنطقة وجهة للقوافل التجارية (الفينيقية) واحلمالت العسكريّة (الرومانية) ،فًتك كل ذلك

أثره يف النتاج األديب دبختلف ذبلياتو ،كما أثار إشكالية ىويّة ىذا األدب ،نظراً لتداخل الثقافة الرمسيّة
ادلهيمنة (الالتينيّة) وامتزاجها هبوامش متفرقة حيددىا العرق أحيانًا واللغة أحيانًا أخرى (اليونانية،
األمازيغية ،الشرقيّة) ،مثّلت يف نظر البعض اذباىا أصيالً ديكن تسميتو باحلضارة األمازيغية القددية.
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سنخصص ىذه الدراسة للحديث عن أبرز شخصيتُت رائدتُت يف ىذا السياق دون أن صلزم 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
رلاالت نبوغو (العلمية واألدبية) ،لذا اعترب "حبق شلثل الالتينية اإلفريقية ووصف بأمَت خطباء إفريقيا
وأكثرىم نفوذا وشهرة يف عصره ،حىت ولو أمهلو معاصروه من األدباء ومل يتحدثوا عنو"(.)2
ولد لوكيوس أبوليوس (آفوالي) عام  421أو 421م يف مدينة مداور (مداوروش) اليت وصفها بأهنا
مستعمرة مزدىرة ،مفتخرا باالنتماء إليها ،إذ كان يلقب نفسو يف كتاباتو بأبوليوس ادلداوري األفالطوين
والفيلسوف األفالطوين سبييزا لو عن غَته شلن حيمل االسم ذاتو.
ينحدر أبوليوس من أسرة غنية إذ كان والده أحد أعيان ادلدينة ،إذ شغل منصب نائب احلاكم،
ولعل ىذا ما جعلو حيرص على ربصيل العلم وادلعرفة ،فقد أرسلو إىل مدرسة يف مدينتو مث أخرى يف
قرطاجنة درس فيها النحو والبالغة ،ليتم تعليمو يف أثينا أين تابع دروسا يف الفلسفة خاصة واذلندسة
واخلطابة وادلوسيقى والشعر ،يقول يف كتاب األزاىَت "ىناك كلمة شهَتة ألحد احلكماء تتعلق بادلآدب،
يقول فيها :القدح األول للعطش ،والثاين للمسرة ،والثالثة للذة اجلسدية ،والرابع للهذيان .ولكن قدح
عرائس الشعر حيدث 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
بادلعرفة ،وتعاطيت الثالث من معلم اخلطابة فدرعٍت بالبالغة .وعند ىذا احلد يتوقف ما يتعاطاه أغلب
الناس .لكٍت أنا أفرغت يف أثينا أقداحا أخرى :فدح الشعر ادلمزوج ،وقدح اذلندسة الصايف ،وقدح
ادلوسيقى العذب ،وقدح ادلنطق احلامض إىل حد ما ،وتعاطيت قبل كل شيء قدح رحيق الفلسفة
العامة ،الذي ال ينضب معينو" ،وال يتوقف األمر عند ىذا احلد بل يرى نفسو متميزا مقارنة بفالسفة
اليونان وشعرائها ألنو أويت من كل علم بطرف فكان موسوعي ادلعرفة متعدد ادلواىب.
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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 بعوادلها السريّة ،كما اشتغل يف روما باحملاماة وتدريس البالغة وىناك بدأ كتابة
ادلختلفة وأبدى
ً

رواية التحوالت  ،وبعد أن عاد إىل مسقط رأسو أخذ يلقي احملاضرات واخلطب حىت نال مكانة مرموقة
لكنو مل يتقلد أية وظيفة رمسيّة.

عاوده احلنُت 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
اإل قامة يف منزل والدتو وكان ىدفو الرئيس أن يعرض عليو فكرة الزواج من أمو ،وكان ىذا الزواج سببا يف
اهت امو من قبل أسرة الزوج السابق دبمارسة السحر والشعوذة ليإيقاع باألرملة ،وأثناء زلاكمتو دافع عن
نفسو برباعة ،ليعود بعد ذلك إىل قرطاجنة اليت وصفت بأهنا أثينا وروما يف آن واحد .ترجح وفاتو سنة
481م.
ترك مؤلفات يف سلتلف صنوف ادلعرفة لعل أشهرىا:
مطولة استمد امسها من دفاع سقراط ألفالطون ،حُت
-1الدفاع  Apologiaوىي مرافعة أو خطبة ّ
وجد نفسو يف الوضع ذاتو.

-2األزاهير  Floridaيضم رلموعة من اخلطب وادللخصات النثرية ،ويعتربىا البعض مقتطفات
صبعها أحد تالمذتو ،وتنقسم األزاىَت إىل أربعة كتب حيتوي األول منها على تسع خطب ،وحيتوي الثاين
على ست خطب ،وحيتوي الثالث على ثالث خطب وحيتوي الرابع على ست خطب ،يظهر من خالذلا
قدراتو البالغية وادلعرفية رغبة يف إثارة اإلعجاب.
-3عن إله سقراط :رسالة عن القوى اليت يشَت إىل أهنا تسكن الفضاء بُت األرض والسماء معتربا إياىا
واسطة بُت اآلذلة 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 باحلمار 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 اخلالص.
ب /القديس أغسطين:
يعد من أشهر آباء الكنيسة الالتينية ،ولد يف طاجسطا (سوق أىراس) بنوميديا سنة 511م
وتويف يف إيبونا سنة 151م ،كان أبوه وثنيا يدعى باتريقيوس وأمو نصرانيّة تدعى مونيكا ،درس يف
مسقط رأسو مث انتقل إىل مادور ليدرس اخلطابة ،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 ادلسرح ،كما أبدى شغفا باحلكمة بعد قراءة شيشرون
ودراسة احلكمة الوثنية مث اطلع على ادلذىب ادلسيحي فقرأ الكتاب ادلقدس لكنو مل يفهمو ،فلم يقبل
بإديان غَت مبٍت على العقل ،عاد بعدىا إىل طاجسطا وانصرف إىل تعليم اخلطابة ونشر ادلانوية.
كتابو األول بعنوان "يف اجلمال ويف اللياقة" ألفو بُت 581م و584م يف رللدين لكنو ضاع،
التقى الحقا بفقيو مانوي شهَت فخاب أملو وفقد ضباستو ذلذا ادلذىب فقرر السفر إىل روما حبثا عن
اجملد والثروة إال أن آمالو سرعان ما أجهضت بعد أن مرض دبرض خطَت ،توىل منصب أستاذ اخلطابة يف
ميالنو بعد شغور أحدىا فاستقدم زوجتو وابنو مث أمو وتالميذه األوفياء .انصرف الحقا إىل حياة اخللوة
واالعتكاف.
ألّف زلاورات فلسفية شهَتة بعنوان "ردا على فالسفة األكادديية ،يف احلياة السعيدة ،يف النظام،
وتعمد سنة  583على
مناجاة النفس" بُت سنيت 583م و583م ،استقال من عملو مدرسا للخطابة ّ
يد القديس أمربوزيوس ووقف نفسو على خدمة اهلل ،كتب يف ميالنو أيضا "يف النفس اخلالدة" ،وكتبا
أخرى "يف عظمة النفس" وىو مؤلف صويف يعكس مواىبو كعامل يف النفس ،مث ألف أجزاء أخرى يف
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إفريقيا سنة 591م " حرية االختيار" تطرق فيو إىل مسألة الشر ،وبعد عودتو إىل طاجسطا أصلز كتابا
حرر كتبًا أخرى" :ادلعلم"" ،يف ادلوسيقى"" ،يف الدين احلق" ،ويف عام
بعنوان ً
"ردا على ادلانويُت" كما ّ
114م نشر األجزاء الثالثة عشرة ادلكونة "لالعًتافات" ادلؤلف 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 ادلطلق كان لروما حبكم ىجنتو ،وىذا ما جعلو عرضة ذلجوم رجال الدين الدوناتيُت (نسبة
إىل القس دوناتوس الذي عرف دبقاومتو الشرسة لالحتالل الروماين) ،وانتهى بو ادلطاف مدافعا عن
مدينة بونا (عنابة) ضد الغزاة الونداليُت فمات شهيدا سنة 151م ،يقوا عنو جيوفاين بابيٍت" :إن سر
عظمتو ككاتب ،وكذلك كمفكر ،يكمن يف أنو حييا ما يتأملو ويستشعر بعمق ما يقولو ...أرفع ادلسائل
ردىا إىل أناه اخلاص ،والالىوت استدخلو ،والفكر اجملرد صهره يف بوتقة قلبو ،وااليديولوجيا حلق يف
مسائها ،وإمنا بأجنحة من نار ...وهبذا النداء إىل التجربة الداخلية للفرد ،وكذلك بقلقو ادلشبوب ،ديكن
القول مع التحفظ ادلطلوب ،إنو الرومانسي األول يف الغرب ،اإلنسان العصري األول"(.)4
إ ّن احلديث عن ىاتُت الشخصيتُت يكشف لنا جانبا عن احلياة الثقافية اليت شهدىا مشال
إفريقيا يف ظل االحتالل الروماين ،اليت اتسمت بالتنوع والثراء وذباوز احلدود الضيقة ،يغذيها النزوع
اإلنساين والتوق إىل بلوغ احلقيقة.
المحاضرة الخامسة :األدب الروسي
مقدمة:
يعد األدب الروسي أحد أغٌت آداب العامل وأكثرىا إسهاما يف تاريخ الثقافة الفنية اإلنسانية،
عكست أعمال مبدعيو التجربة احلياتية للشعب الروسي ،فلسفتو وأخالقو ونظرتو إىل العامل وإىل الوجود
يف العصور التارخيية ادلختلفة.
تبدأ قصة األدب الروسي بتاريخ عظيم األمهية بالنسبة للتاريخ السياسي والثقايف الروسي :إنو العام
ادليالدي 988م عندما اعتنق حاكم إمارة كييف يف روسيا الديانة ادلسيحية رمسيا ،يف ذلك احلُت مل
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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 الرائدة ،مث تأيت
السَتة الدينية يف ادلقام الثاين موضوعها احلصيلة احلياتية لذوي القداسة من الرجال والنساء فإن احتوت
حياة القديس على عناصر خيالية خارقة كان يتم تناوذلا بشكل جدي وليس على سبيل القصة اخليالية.
نظرا إىل ارتباطو بالكنيسة.
إضافة إىل ذلك كان األدب الروسي ذلذه الفًتة مؤدجلًا إىل حد بعيد ً
األدب الروسي خالل القرن التاسع عشر:
ال ديكن فهم االذباه العام ذلذا األدب خارج نطاق ادلرحلة التارخيية اليت عايشها وكان سببًا يف

غَتت منحى
ومهدت لظهور حركات فاعلة ّ
بلورتو ،لذا ينبغي فهم السياقات التارخيية 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 خيلصو من البؤس ،و ّ

بوغاتشيوف" اليت استمرت من 4335م إىل 4331م ،وكانت هنايتها مأساويّة نتيجة قمع القيصرة
تويل العرش ألكسندر األول سنة 4814م
كاترين الثانيّة ذلا شلا ّأدى إىل تزايد القمع واالضطهاد ،وبعد ّ
التمرد ،فح ّد من الرقابة وفتح اجلامعات ومسح
أدرك ضرورة إحداث إصالحات المتصاص النقمة و ّ
بدخول الكتب األجنبية فانتعشت احلياة االجتماعيّة ،إال أ ّن ىجوم نابوليون على روسيا سنة 4842م

أيقظ الوعي الوطٍت بضرورة إحداث تغيَتات جذريّة إالّ أ ّن القيصر وقف يف وجو ذلك وانضم إىل احللف

ادلقدس مع كل من النمسا وأدلانيا لتقوية قبضة الرجعيّة يف أوروبا.

عربت بأشكال سلتلفة عن أبعاد القضيّة الوطنيّة ،فقد
انعكست ىذه األوضاع على احلركة األدبيّة اليت ّ
عاىن الكتاب من تناقضات احلياة وسعوا إلجياد حلول للمشكالت االجتماعيّة اليت تواجو رلتمعهم

وعلى رأسها القضيّة الفالحيّة اليت اغتنت بانتقادات واعيّة تدعو إىل اإلصالح والتغيَت اجلذري ،أشبرت يف
أواخر القرن الثامن عشر على إثر اإلصالحات الكربى اليت أحدثها بطرس األكرب هبدف تكوين دولة
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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 عمل على
وعرب عن ذلك يف كتابو "حول فائدة الكتب
تطوير اللغة الروسية يف األدب وال سيما يف رلال الشعر ّ
الكنسية يف اللغة الروسيّة" الصادر سنة 4313م ،وفيو ربدث عن وجود ثالثة أساليب يف اللغة الروسيّة:
األسلوب الرفيع ودييز القصائد البطولية واألودا (قصيدة مديح تكتب يف ادلناسبات واألحداث اذلامة)

واخلطب ،واألسلوب الوسط ويستخدم يف ادلراثي والًتاجيديات وادلؤلفات التارخيية ،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
اخلرافات والتنبؤات ،فاىتم باحلياة ادلعاصرة وسبجيد بطوالت الشعب الروسي وقادتو والعناية بتاريخ
الوطن ،وقد أسهم ىذا االذباه يف تطوير األدب الروسي وحيدد كتاب تاريخ األدب الروسي خصائصو
ادلتمثلة يف :احملتوى االجتماعي الكبَت واحلماس الوطٍت واالنفصال عن الالىوت وسبجيد العقل ،إضافة
إىل تطوير األشكال الفنيّة األوروبية اليت مل تكن معروفة ،وفهم الفن على أنو زلاكاة للطبيعة واالذباه ضلو
النماذج اليونانية العريقة.

سعى أدباء الروس خللق 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 ادلثايل الكاذب
إىل التصوير االعتيادي الطبيعي "( ،)5ولعل ىذا ما أدى إىل اضلسار االذباه الكالسيكي نظرا إىل طابعو
األرستقراطي الذي فرض على األديب أطرا ال ديكن ذباوزىا.
ىيمن االذباه السونتمنتايل ادلسمى أيضا ما قبل الرومانتيكية على احلياة األدبية يف مطلع القرن
التاسع عشر بقيادة فئة تقدمية من النبالء ،ويعرفو سوكولوف بقولو" :اىتمام الكاتب السنتمانتايل بالفرد
وصفاتو وعادلو الداخلي واىتمامو بالبطل اجلديد وىو اإلنسان البسيط العادي وطموحو لتصوير احلياة
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العادية وحياة الناس اليومية واغتناء الوسائل الفنية بكشف العامل الداخلي ليإنسان وال سيما االنتقال من
التصوير اجملرد "العام" للمشاعر إىل كشف العواطف ادللموسة والتعبَت عن فردية الكاتب"( ،)6فإن كان
ىذا االذباه وليد الطبقة الربجوازية يف الغرب فهو وليد فئة من النبالء اليت مل تستطع إحداث القطيعة
ادلطلقة 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
احلياة مضجرة ،وليس السعيد ىو اإلنسان الثري بل الذي يتخيل وحيلم ،".ودعا إىل ربرير الكاتب من
قيود الكتابة الكالسيكية واالنعطاف إىل العوامل الداخلية ليإنسان.
تأثر األدباء الروس باالذباه الرومانسي الغريب فربز شعراء تبنوا مبادئو مثل بوشكُت ولَتمنوف،
فًتصبت قصائدىم روح التمرد والثورة وحب احلرية ،وقد تبلور عنو تياران ركز أحدمها على كشف معاناة
اإلنسان الداخلية فاتسمت قصائدىم دبسحة من احلزن والكآبة وقد مثّلو الشاعر "جوكوفسكي" ،يف
حُت ركز التيار اآلخر الذي ديثلو 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 4821م) ذلك على أرض الواقع إذ مثّلت ادلرحلة األوىل من مراحل
احلركة الثورية يف القرن التاسع عشر.
عربت الواقعيّة النقديّة عن التناقضات احلاصلة بُت اإلقطاعيُت ادلتوحشُت وطبقة الفالحُت ،إذ
ّ
عمد األدباء إىل تصوير ذلك فنيًا ومثال ذلك "ابنة اآلمر" لبوشكُت و"مذكرات صياد" لتورغينيف،

إضافة إىل رائعة غوغول "النفوس ادليتة" اليت أبدى فيها تعاطفو مع الفالحُت ،كما ساىم الدديقراطيون
الثوريون يف تبلور أدب طليعي خالل النصف الثاين من القرن التاسع عشر ال يكتفي بفضح قبح الواقع
بقدر ما يهدف ليإجابة 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 أعماذلما "دورا فذا يف تطور األدبُت الروسي والعادلي .إن النفاذ إىل أعماق الوعي اإلنساين
وادلشاعر اإلنسانية وإىل جوىر أعمق عمليات احلياة االجتماعية واالحتجاج العنيف ضد نظام العامل
القائم على اضطهاد اإلنسان ليإنسان وعلى ثراء عشرات اآلالف وفقر مئات ادلاليُت من البشر
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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 إديانو
أفكار اجلماىَت الكادحة وحيدث قطيعة مع الطبقة اإلقطاعية اليت ينتمي إليها حبكم مولدهّ ،
خبوائها ،لن األوىام الشعبية وغياب الًتبية السياسية منعتو من إدراك السبيل إىل احلياة األفضل ،فقاده

ذلك إىل ادلناداة بالكمال األ خالقي وعدم مقاومة الشر بالعنف اعتقادا منو بأن ذلك ىو السبيل الوحيد
إلنقاذ اجملتمع ،ومن روائعو نذكر" :آنا كارنينا" و "احلرب والسلم"ّ ،أما بالنسبة إىل دوستويفسكي فقد
ذبلى يف إبداعو نقد التمركز حول الذات واألنانية والظروف االجتماعية اليت تسبب وحدة اإلنسان ادلؤدلة
وزبلق نفسية ادلذلُت وادلهانُت 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 اجلانب النقدي يف إبداعو ويبعثان فيو إشراقة السعي إىل
احلقيقة واالنسجام واحلب يف العالقات بُت الناس"( ،)8وىذا ما جعل أعمالو تصنف ضمن روائع
األدب العادلي ونذكر منها :اجلردية والعقاب ،اإلخوة كارامازوف ،ادلقامر ،وغَتىا.
ّأما الواقعية االشًتاكية فقد كانت حصيلة النظرة ادلاركسية إىل الفن واألدب القائمة على االلتزام

بأىداف الطبقة العاملة والنضال يف سبيل ربقيق االشًتاكية ،وديثل مكسيم غوركي أضبد أعمدهتا يف
روايتو "األم" الصادرة سنة4913م.
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