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  ق�� الف��ن  - �ل�ة األدب واللغات  –جـامعة تل��ـان 

ل
ة _  3: س�اسي�
ح _ L.M.D ._.د.م.ل_ ف��ن ت��  ف��ن ع!  ال�ه�ة :ام��انت

   2019ی�ای 
 

   نقا=    06......                                ق;ل ب8وغ ع!  ال�ه�ة ؟ ق5م 3إ01از وضع أورو*ا   )1

  :ا م�ر2ة ت�/1ل ع/-ما في ما یلي ال-س,ى أوضاععاش' أورو$ا في الق!ون 
  .في أوسا= ال/;�/ع وال;هل م
ةاألف8!7 و ال�6لف تفي ال= 
  .س
,!ة ال�8
Kة والف8! الاله-تي ال/HلG الE 7Fان B/�ع و2ق/ع Eل ف8!ة أو ت�!ف Bقع خارج دائ!ته= 
  .تفي األم!اض الف�اكة وال�!وب= 
ار اإلمارات ال�-و2ة ال�غ
!ة= �  . تفS8 ال//ل8ات وال��G ال/!7�E وان
 =S
Eال�ی�ي و$أسل-ب ر �
;/�  .كان الفU ی�/1ل في ال

 

 نقا= 08.....    على أN أسL ح�ارJة قام ع!  ال�ه�ة و*�I تأث  أصEا3ه في أفCاره وAن0ازاته ؟   )2

'Vل/ة  أورو$ا لق� ف-جH/ات الق!ون الXة ب�-رالغارقة في س
وأحK'  افانXه!ت بهاألن�ل[،  في ال�]ارة اإلسالم
�ها
  .ب-اقعها ال/!2! ت�' ضغc ال�8
Kة ال�ي ج1/' على ف8!ها وشع-رها وسل-Eها، وأفق�تها اإلحKاس `إنKان


ة األورو$
ة في مأزق ح!ج، إذ ت�ادم في داخلها دافع ومانع ق-2انKة أوقع' ال�فVة ال/فاجHق
  :وهFه ال

�اع ب�-ر اإلسالم وال�خ-ل في ف!دوس ح]ارته ح
j ال�-ازن الف!�2 ب
U ال�ن
ا واآلخ!ة، و$
U األول دا =/�فع االس
�هG ل�عX! عU ذاتها `ع
�ًا عU أغالل ال!هXان
ة وش,c ال�8
Kة
  .ال!وح وال;�K، ففي pله ت�,لo إنKان

 =�
ة، و$لغ' واآلخ! مانع ال�ع�s ال/ق
' والع�اوة ال�اق�ة لإلسالم وح]ارته تلS الX
ي ع/ق�ها ال�!وب ال�ل
  .أق�ى م�اها في ال/� اإلسالمي


ح لها ال6الص مU  أورو$ا وEان ال/انع أق-t مU ال�افع ف6!ج'�مU ذلS ال��اقv ال�فKي `الj�X عU وس
لة ت
س-t  ب!اثU الKل,ة ال8ه�-ت
ة ال,اغ
ة دون أن ت�6لى عU تع�Xها وع�اوتها لإلسالم وأهله، ولG تU8 تلS ال-س
لة


ة/
�اق `ه الس
/ا ج-انXه اله-ان
ة الXه�  !ع/ل
ة اج�!ار ال/اضي بXعj ت!اثها ال-ث�ي اإلغ!2قي واالل

عة ال�ال- وهFا االت;اه X,` -  ،اعها على اإلسالمXال أتXال إق/�أزعج ال�8
Kة، وzن Eان أف]ل ل�یها `�1
! مU اح


,! على ال- Kال�ها، وت�
! ال/-جة لKغ األدبوحاول' جه�ها أن تX� ضع `�
j تXقى عقائ�ها وت�-راتها ت
  .، وتHل `�/اتها `ارزة في ف�ه ال/��-ت وال/!س-مهGوت-جهوالف�-ن 


!ة XE 6,- خ,-اتB ال�ه]ة أن !�ولU8 ع-امل ال��!ر واالن,الق Eان' أق-t مU ح-اج�ها، واس�,اع ع
  .العل/اني ال��یj وف�ه ألدب والفU، عل
ها قام األدبفي اكاملة  عل/ان
ة وج!V2ة لل-ص-ل إلى

 vالت `ع
�ع!ض `عv مالمح األدب والفU في ذلS الع�! مع�/�یU على `�-ث وت�لKع أن ن
,�Kون

U، ف�;� أن أب!زها ما یلي
  :ال/فU2!8 األورو$
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هFه هي ال6,-ة األولى ن�- االنفالت مU سل,ة ال�8
Kة، واالنق]اض على : `عj ال�!اث ال-ث�ي اإلغ!2قي -1
ل
� الق!ون ال-س,ى، فعo2!� U إح
اء اآلداب اإلغ!2ق
ة اس�,اع أد`اء وف�ان- ال�ه]ة ال�فاذ إلى عالG ف8! وتقا

آخ! خارج مU مأل-ف ع�!هG وال أث! ف
ه ليء مU الاله-ت
ات، لق� نفFوا أول األم! مE U-ة صغ
!ة، ل�8ها 
8! األورو$ى `/فه-مات ج�ی�ة ومعای
! pل' ت�Kع ح�ى ان�قv ب�اء ال�8
Kة وال�قال
� مU أساسه، و�لع-ا على الف

  .مغای!ة سXق-ا بها ال�ه]ة الف8!2ة العقالن
ة، وذلS ما Bع�ه الف8! ال��یj أعGH مآث! ال�ه]ة
وEان ال��ات-ن وال!سام-ن في ذروة ع�! ال�ه]ة Bقل�ون الع!7 ال8الس
�ى E/ا Bقل�ون Eل  ...  :ب!ن�B Uق-ل



G األه/
ة، ومU شيء Eالس
�ي آخ!، فالف�ان ب�أ Bق-د شHًا م;ازفًا، ول�8ه ع
ًا فاحXه ن-ع ال�
اة وحB ًاV
�اج
ًا  .ال/ف!وض أنه ال ی�ال Bق-ده��6�في أو `األح!t أصXح في ال�رجة ال1ان
ة اسB ادE ال�ی�ي Uى أن الف�ح


�ي خالل الع�-ر ال-س,ى، .وتقل
�Bاً K/ال �
1
!ًا ض� ال�قلE الء الف�ان-ن في ت/!د م�رك�لق� أن8!وا  كان ه
 Gه
���ًا، و$ات علKة  - م
���ًا آخ! - وهFا أك1! أه/Kا م-/
 أن ی1�X-ا بل Bق


� ال�8
Kة على عالG اآلخ!ة : االه�/ام `ال�
اة ال�ن
ا وال-ج-د اإلنKانى ف
ها  -2E!�وذلS االه�/ام نأ رد فعل ل

U وال/الئ8ة وال/ع;�ات، وXE' وح�! Eل ال�ا= الف8!7 والف�ي التXاعها في م;ال ال��یj عU ال1ال-ث و KBالق�

الاله-ت
ة، ومU ه�ا أ�لo على ال�!Eة  ال/اع! واألحاس
[ اإلنKان
ة أBًا Eان' ما لG تU8 في ح�ود دائ!تها
  .`�املها وصف اإلنKان
ة


,!ان على ال�
: لع-دة إلى اإل`اح
ة ال!ومان
ةا  -3KB اناE UیFمُّ' ال/غالي الل��اة رد فعل لل!هXان
ة وال

ة، و$عj ال/Fهs األب
ق-ر7 في  االج�/اع
ة األورو$
ة في pل ال�8
Kة قام رواد ال�ه]ة ب�;�ی� شXاب�
ال8الس

K;ه-ات ال�ع `]!وب ال/لFات واالنغ/اس في ال/�وص!اعها  �Bة، ومU ه�ا أه/ل أولSV جانs اآللهة وأسا�
!هاال
G على ال;انs اإل`احي، فل
[ م!د ذلS إلى ق-ة مU ال�!اث ال8الس
�ي اإلغ!2قي وال!وماني، وان�s اه�/امه


ة إB/انهG `العق
�ة�
K/ل أ7 شيء آخ! الXق Gاع ن�واتهXة في إشXان ال!غE ق�ر ما`.  
وه�Fا Eان ع�! ال�ه]ة ی�GK `,ا`ع Eالس
�ي خاص، Bق�س ال;�K و2ع�X اللFة في وق' ال ت�ال ال!هXان
ة ف
ه 

!�أنHار ال�اس إلى م1الs ال!هXان
ة `�;ة م�افاتها لإلنKان
ة، وه-  هي ال/1ل األعلى، ووجه زع/اء ذلS الع
�!ون `هK�   .ال-صف الE 7Fان-ا ی

 نقا= 06..... ع ف وق5م ثالثة مI أعالم ع!  ال�ه�ة ؟                                             )3


�ا في ال�U2-8 ی-حى `الع/o والفاف
ة؛  : ]1519-1452[ل��ناردو داف�Rى  •/�ال7F اس��6م أسل-$ًا م
�-2! مU ه ومع�
! عU ]. ال�مانى[وzلى ] ال/��-ع[إلى ] ال�Kيال/�ف!د [ان�قل فU الXع�واب��ع الف�ان �!2قة في ال


ف E ةHمالح U�/B اF�ها؛ وه
اق�!ب الفU ال�مان؛ ب���ی� مKلS األجKام ال/�-رة، و$���ی� الق-t ال/�ث!ة عل
�-2! ال�2�ى إلى » ل
-ناردو«مU ذوق الع�!، واس�,اع  ع�! ال�ه]ة في�`/ق�رته ت�-2ل األصXاغ في فU ال

ع�!  ومU ال/ع!وف عU ال/ع/ار2
U وال/�-رU2 في .لل]-ء ، `ف]ل اس��6امه الXارع»ح
ة«مادة 
افات علG  ال�ه]ة� م�H-را«؛ وق� �oX ال!سام-ن »��سي اله ال/�H-ر«اس�فادتهG مU الق-ان
U ال!2اض
ة، ومU اك

ع/ارة ع�!  وت/
�ت. ؛ ف
/�ح ال�-ر إحKاسًا `ال�!Eة في ف!اغ الل-حة Bف�!ض نق,ة م-ح�ة لل!ؤ2ة] خ,
اً [» 
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,ة وال/K,�ة؛و$�/اثالتها ال-ق-رة  ال�ه]ةKXة؛ و$-اجهاتها ال�

ة ال!ص�
`الق-ة وال!قة؛ و$;/ال �!زها ال8الس
Uى ت6ل- م�على ال/Xانى؛ �E/-ذج أم1ل؛ ح
j زود » ال�sK اإلنKان
ة«ك/ا �Xق' . أ7 غل- زخ!فى وال!ائعة؛ وال

وت;�دت في م;ال ال��' . `ال!ا`,ة ب
U األساس الع]-t واله��سى لل;/ال ف�انى ع�! ال�ه]ة هFا ال/�Xأ

!؛ فHه!ت ال�/اث
ل أك1! ت�اسقًا وأك1! جاذب
ة `6,-  ع�! ال�ه]ة فيXع�
,ة �!ق األداء وأسال
s الKXها ال�

�ها ال/�/اس�ة و$�!Eاتها ال�رام
ة ال/�ث!ة
راعى الف�ان في » الع/ارة«عU » ال�/اث
ل«و$ع�ما اس�قل' تلS . ووضع

! عU ال,اقات ال/�X-تةXع��2
ة لألجKام ال�ي �-عها لل!�
غ الع�دBة ال/1ال
ة . ت�ف
Fها ال�sK ال�و�Xق' ال

إلى ن-ع مU ال8ف ال/�ه;ى للXع� والف]اء؛  ع�! ال�ه]ة الفU فيه�Fا ت�-ل . »الق,اع الFهXى«وال/ع!وفة بـ
 .`الق�ر ال7F أصXح معه هFا الف]اء B/1ل ت;!$ة إنKان
ة

ول�  ، في Eاب!7�2، اB,ال
ا،1475مارس عام  6ول� ماB�ل ان;ل- في  :1564 -  1475ماY1ل آن0ل�  •
ن ی�رس في ح�ائo ال��' أرسام م��رب قXل  أن;ل-ماB�ل  وأصXحلعائلة م�-س,ة تع/ل في ال/;ال ال/�!في ، 

ي الق-2ة،B�
2ع�X! ماB�ل و  .ع�! ال�ه]ة االB,ال
ةقام `االل��اق `/ه�ة رائعة Eف�ان في  و$ع� ذلS لعائلة م
وت/اث
ل " دBف
�"ومU ب
U م�لفاته  شه!ة في ع�! ال�ه]ة االB,ال
ة على م;ال واسع ، األك1!ان;ل- ه- الف�ان 

�ا"


U" ب�K

Kة س�E ت-في عام  .ب!وما والل-حات ال;�ار2ة في j
عاش ماB�ل ان;ل- معGH ح
اته في روما، ح
 . عاما  88، عU ع/! ی�اه� 1564

•  Nة ،ب�ن5ونيج�تـّ� د
�ار  (Giotto di Bondone :`اإلB,ال�
-م-ال
�  ) ج�تـّ�ال/ع!وف `اخ�
 ف
Bع�X! ع/-ما . رسام ومه��س مع/ار7 إB,الي). 1337س�ة  فل-رنKاوت-في في  - 1266س�ة  `/قا�عة فل-رنKا

  .مXE Uار الف�ان
U الFیU ساه/-ا في ال�ه]ة اإلB,ال
ة


/اب-Bُقال أن ال!سام اإلB,الي  ب-ن�وني ، وه- `ع� ف�ى في العاش!ة مU ع/!ه ، ی!سG ال�
-اناتشاه� ج-ت- د7  ت
�-2! ل
عّل/ه الفU ف�/له إلى فل-رنKا . في ال�ق-ل على ال�;ارة�`,!2قة  ، وخ�-صًا أف8اره ال;�ی�ة ح-ل ال


ع
ة ب�ًال مU األسل-ب ال!ص
U وال/
�ان
�يX� . ج-ت- د7 ب-ن�وني sK�ال�/اسة نفKها ال�ي Eان  وس!عان ما أك

عةX,له ال
1/�
/اب- بوخالل . األك1! خفة  عs1E U ، و$اس��6امه األل-ان ی��ّلى بها معّل/ه ، ونقل أف8ار ت


!ًا في ف�اني األج
الXE ًا!
1
!ة ، وخّلف تأثE ج ج-ت- د7 ب-ن�وني أع/اًال�القل
لة  ال�K-ات الXKع
U ال�ي عاشها ان
  . وEان-ا ی!س/-ن أع/اًال رائعة للف�!ة ال�ي ُع!ف' `ع�! ال�ه]ةال�ي جاءت مU `ع�ه ، 

 

  �N ح��I رح .د: م�[ول ال�ادة 


