
   
 

 

 

حرص الكالسيكيون على فخامة  االىتمام باللغة واألسلوب: -4
ورصانتها، وحافظوا على استخدامها ضمن القواعد  اللغة

فابتعدوا عن استخدام العامية واللغة  واألصول المتعارف عليها ،
 .المبتذلة

لتي استنبطت من أعمال اليونان التزام القواعد واألصول ا -5
 -:وأىم ىذه األصول والقواعد والرومان األدبية.

وىي وحدة الزمان، ووحدة  -قانون الوحدات الثالث: -أ
 (المكان، ووحدة الفعل ) الحدث

وىي تقضي أن ال يخلط الكاتب بين  -وحدة النوع  -ب
المسرحية الواحدة. و للمسرحية  خصائص المأساة والملهاة في

 .المأساة والملهاة -عان ىما :نو 
ألدب أسفر مبدأ االحتكام إلى العقل عن عدد من الظواىر في ا

 ؟؟؟.الكالسيكي؛ وضحها
 .غلبة الوضوح على األدب الكالسيكي -أ
تجنب تصوير ما ىو شاذ أو غير معقول، واالتجاه إلى  -ب

 تصوير القضايا اإلنسانية التي تصلح لكل زمان ومكان
جعل الكالسيكيون الواجب أىم من العاطفة في أدبهم،  -ج

 لقاء الكالسيكية تضحي بعواطفها فالشخصية في المسرحية

 .السائدة تأدية الواجب الذي تفرضو القيم واألعراف 
 -:عرف ما يلي

ىي أن الفن يحاكي الواقع  -:نظرية المحاكاة ألرسطو -
 .الخارجي، فإما يصور ما يقع بالفعل، أو ما يمكن وقوعو

 
 
 
 

 
 

 ؟؟ الكالسفففففففففففففففففففففففففففيكيةكيففففففففففففففففففففففففففف  و متفففففففففففففففففففففففففففى نشفففففففففففففففففففففففففففأت 
كالسففيكية األسففرع اهففورا وانكشففافا مففن لففيغ غريبففا أن تكففون ال

المذاىب األخرى ،وسبب ذلف  ميفل الخلف  علفى السفجية إلفى 
السل . وارتباطهم بما ألفوا عليفو ببفاءىم .فنشفأت الكالسفيكية 

التففي  renaissance فففي أوربففا بعففد حركففة البعفف  العلمففي
 5511م، بعد سقوط القسفطنطينية سفنة51اهرت خالل القرن 
إذ رحففل أدبففاء  –محمففد الففاتح  –ت قيففادة علفى يففد األتففراك تحف

وعلماء القسطنطينية )بيزنطة( وىم يحملفون معهفم المخطوطفات 
الالتينية القديمفة إلفى إيطاليفا سفم سفرعان مفا انتشفر ىفذا المفذىب 

 . بفرنسفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففا
وقففد اهففرت الكالسففيكية تلبيففة للظففروف الفكريففة التففي عففاش فففي  

كففففان   م حيفففف 51م و 51كنفهففففا األدب األوربففففي فففففي القففففرنين 
 .للنزعففففففففة العقليففففففففة سففففففففلطان واسففففففففع علففففففففى اإلبففففففففداع األدبففففففففي

لمبفففادل التفففي اعتمفففد عليهفففا الكالسفففيكيون ففففي إنتفففاجهم مفففا ا-
 أو مففففففففففففففا ىففففففففففففففي خصففففففففففففففائص ىففففففففففففففذا المففففففففففففففذىب األدبففففففففففففففي؟

 .بمففففففففففففن الكالسففففففففففففيكيون بنظريففففففففففففة المحاكففففففففففففاة ألرسففففففففففففطو-1
اسفففففففتيحاء األدبفففففففين اليونفففففففاني والرومفففففففاني اللفففففففذين عفففففففد ىما -2

يحتففذى؛ وأد ى ىفذا إلففى تبنفي الكالسففيكيين  الكالسفيكيون مثفاالً 
لفففدى القففدماء نفسفففها، وتعفففد  األنففواع األدبيفففة التففي كانفففت شففائعة

 .المسفففففففففففرحية والملحمفففففففففففة أكثفففففففففففر ىفففففففففففذه األنفففففففففففواع انتشفففففففففففاراً 
؛ االحتكففففففام إلفففففففى العقفففففففل وعففففففدم اإلسفففففففراف ففففففففي العاطففففففففة-3

العنففان للعاطفففة فففي كتابففة األدب  فالكالسففيكيون يففرون أن  إرخففاء
 ..يفففففففففففففففففففففففزدي إلفففففففففففففففففففففففى التطفففففففففففففففففففففففرف وعفففففففففففففففففففففففدم االتفففففففففففففففففففففففزان

 

 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

 مفهوم المدرسة األدبية -

المدرسة األدبية ىي استجابة لحاجات جمالية في واقع 
 اجتماعي أو تاريخي محدد

مشتقة من كلمة كالسيكيو :  المعنى اللغوي كلمة كالسيكية
 الكتاب ذو الصفة البارزة2/القديم  5وىي تحمل سالسة معان.

 كل مايناقص الرومانسية                       1
 المفهوم االصطالحي *
ألسففففاليب الملتزمففففة فففففي بداب القففففدامى مففففن ىففففي المبففففادل وا 

اإلغريق والرومان فهي إذا كل محاولة إلحياء األوضاع والتقاليفد 
 .األولية التي كانت سابقة في الحضارتين اإلغريقية و الرومانية

 ما العوامل التي أدت إلى اهور المذىب الكالسيكي؟
صر النهضة التي بدأت في أوروبا في القرن التأسر بع -1

 .السادس عشر
أد ت سيادة الفلسفة العقلية واالحتكام إلى العقل وتمجيده  -2

الكالسيكي. وقد تجلت ىذه السيادة  إلى ترسيخ المذىب
الذي رأى أن   " للفلسفة العقلية بظهور الفيلسوف " ديكارت

 .العقل ىو الحقيقة الوحيدة في الوجود
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 مطوية مراجعة دروس السنة

 الثالثة يف مادة األدب العربي
 "الشعبمجيع  "

 

  
  
  

 
  
  
  
  
   
   
  
   

 

                    

 

 
غفيفر أن  ىفذه األعفمفال كفانفت ففي مفعفظفمفهفا دون الفمفسفتفوى سفواء مفن 

فر عفلفى ىفذه الفحفال الفن فاحفيفة الفففن فيفة أو مفن الفنفاحفيفة الفلفغفويفة، وبفقفي األم
م، 5121إلفى أْن افهفر أحفمفد شفوقفي بفمفسفرحفيفة " مفصفرع كفلفيفوبفتفرا " 

ففعفدَّ بفحفق  رائفد الفشفعفر الفمفسفرحفي ففي األدب الفعفربفي الفحفديف ، وتفجفل فت 
الفحفب  بسففار الفكفالسفيفكفيفة ففي بفنفاء مفسفرحفيفاتفو عفلفى أسفاس الفص فراع بفيفن 

والفواجفب، وففي اسفتفخفدامفو الفلفغفة الراقية، وففي اسفتفمفداد مفوضفوعفاتفو مفن 
 الفتفاريفخ الفقفديفم.

 المدرسة اإلتباعية العربية:
))مدرسة البع  نادى أصحاب المذىب الكالسيكي *

 -:بمجموعة من المبادل أىمها واإلحياء((،
 .ديم مثاًل أعلى في الكتابة الشعريةاتخاد الشعر العربي الق -1
االىتمام بالجانب البياني في الشعر، واالعتماد عليو بوصفو  -2

العناصر الجمالية المشكلة لو، وىذا ما دعا  عنصراً من أىم
مدرسة البيان" على ىزالء  " بعض النقاد إلى إطالق تسمية

 .الشعراء
معاصرة التفاعل مع األحداث السياسية واالجتماعية ال -3

 .ألصحاب ىذا المذىب
 .وضح ذل التفاعل مع االتجاىات العالمية في الفن؛  -4
اطلع بعض ىزالء الشعراء على الشعر الغربي، وجددوا تبعاً  فقد

العربي. ومن أبرز من تمثل ذل  أحمد شوقي  لذل  في الشعر
المسرح، فأل  عدداً من  الذي طو ع الشعر العربي لفن

 ...، "مثل " مجنون ليلى"، " عنترةالمسرحيات الشعرية؛ 
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ىي أن تدور أحداث المسرحية أو القصة  -:وحدة الفعل -
فال تصور كل ما يمكن أن يقع  حول موضوع واحد بل تشعب،

 .الشخصيات في الحياة اليوميةمع إحدى 
أن يقع زمن المسرحية في أربع وعشرين ساعة  -:وحدة الزمان 

 .أو أكثر من ذل 
وجوب وقوع أحداث المسرحية في مكان  -:وحدة المكان -
 .واحد

نوع من المسرحيات تسودىا المواق  الجادة،  -المأساة: -
 .وتكون شخصياتها من الطبقة األرستقراطية

نوع من المسرحيات تسودىا المواق  الهزلية،  -الملهاة: -
 .وتكون شخصياتها من عامة الناس

 أسفر الفمفذىفب الفكفالسفيفكفي ففي األدب الفعفربفي : -
ففتفأسفيففر الفكفالسفيفكفيفففة فففي األدب الفعفربفففي كففان مفحفففدوًدا جفففد ا،  

ويفكفاد يفكفون مفحفصفورًا ففي الفش فعفر الفمفسفرحفي. وقفد افهفر ىفذا 
يفا عفنفدمفا قفد م مفارون الفنفق فاش أول الفتفأسفيفر أو ل مفا افهفر ففي سفور 
م، وىفففي مفلفهفففاة مفقفتفبفسفففة 5151مفسفرحفيفاتفففو " الفبفخفيفففل " عفففام 

مفففن مفسفرحفيفففة "الفبفخفيفففل " لففف : ـ مفولفيفيفففرر الفشفاعفففر الفففرنفسفففي، 
سففففم  مفسفرحفيفتففففو األخفيففففرة الفمفعفنفونففففة بفففف : " الفسَّفلفيففففط الفحفسففففود" 

أيضفففًا مفلفهفففاة وتفأسفففر ففيفففها بفمفسفرحيفففة ـمفولفيفففيرر أيفففًضا : ـ وىففي 
األمفيففففففففر الفغفيففففففففورر كفمففففففففا تفرجففففففففم ـ سفلفيففففففففم الفنفق ففففففففاش ر عففففففففد ة 
مفسفرحفيفففات والسفيفمفففا منفففها مفسفرحفففية " أنفففدورماك " و " فيفففدر " 
فة ـ و " مفيفتفردات " لفلفشفاعففر الفففرنفسففي " ـ راسفيففن ر ومفسفرحفيف

ىفففففوارس ر لفلفشفففففاعر " كفورنفففففاي "، ومسفرحفيفففففة " زنفوبفيفففففا "، لففففف  " 
 دولفيفنفاك " الفشفاعفر الفففرنفسفي أيفًضفا.

 
 

  :من إعداد األستاذ
 مصطفى بن الحاج        

 :للتواصل مع األستاذ
http://daifi.montadarabi.com/ 
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 ثانوية قاديري خالد بالسوقر


