
 الكالسيكيـة
 التعخيف :

الكالسيكية محىب)*( أدبي، ويطمق عميو أيزًا "السحىب اإلتباعي" أو السجرسي.. وقج كان يقرج 
بو في القخن الثاني السيالدي الكتابة األرستقخاطية)*( الخفيعة السؽجية لمرفؽة السثقفة السؽسخة مؼ 

 السجتسع األوروبي.

 

أما في عرخ الشيزة)*( األوروبية، وكحلغ في العرخ الحجيث: فيقرج بو كل أدب يبمؽر 
السثل اإلندانية الستسثمة في الخيخ والحق والجسال "وىي السثل التي ال تتغيخ باختالف السكان 
والدمان والطبقة االجتساعية" وىحا السحىب لو مؼ الخرائص الجيجة ما يسكشو مؼ البقاء وإثارة 

ام األجيال الستعاقبة. ومؼ خرائرو كحلغ عشايتو الكبخى باألسمؽب والحخص عمى فراحة اىتس
المغة وأناقة العبارة ومخاطبة جسيؽر مثقف غالبًا والتعبيخ عؼ العؽاطف اإلندانية العامة وربط 

 ئجة.األدب بالبادىء األخالقية وتؽظيفو لخجمة الغايات التعميسية واحتخام التقاليج االجتساعية الدا

 التأسيذ وأبخز الذخريات:

 اصطالح أنو عمى الكالسيكية لفظ استعسل مؼ أول ىؽ جيميؽس أولؽس الالتيشي الكاتب يعج ●
 .السيالدي الثاني القخن  في الذعبية، لمكتابة مزاد

 تقميج في تشحرخ التي التقميجية، الكالسيكية عمى مثال أصجق القجيسة اإلسكشجرية مجرسة وتعج ●
 ما أنجده القجماء وخاصة اإلغخيق دون محاولة االبتكار واإلبجاع)*(. وبمؽرة

 الكتابة بيؼ اليؽة فألغى م3131-3131 بؽكاتذيؽ اإليطالي الكاتب الكالسيكية طؽر مؼ وأول ●
 .السعاصخة اإليطالية المغة أصؽل لو وتعؽد الذعبية، والكتابة األرستقخاطية

 

م طؽر الكالسيكية في عرخه، ووجو 3535-3151شكدبيخ  اإلنكميدية السجرسة رائج أن كسا ●
 األذىان إلى األدب اإليطالي في العرؽر الؽسطى ومطالع عرخ الشيزة)*(.

 يج عمى أسدتو التي ىي الفخندية السجرسة فإن الغخب، في الحجيث الكالسيكي السحىب أما ●
األدب الحي ألفو عام  فؼ الذييخ كتابو في م3333 – 3515 بؽالؽ نيكؽال الفخندي الشاقج



م. حيث قشؼ قؽاعج الكالسيكية وأبخزىا لمؽجؽد مؼ ججيج، ولحا يعج ُمشعخ السحىب)*( 3531
 الكالسيكي الفخندي الحي يحعى باعتخاف الجسيع.

 :بؽالؽ بعج أوروبا في الكالسيكي السحىب شخريات أبخز ومؼ ●

 دبي ومؼ السؤيجيؼ لمكالسيكية.م وىؽ ناقج أ3331 – 3511الذاعخ اإلنكميدي جؽن أولجىام  -

 األفكار والسعتقجات:

 األفكار عمى السحىب مؤسدة الفخندية السجرسة أنذأتو الحي الحجيث، الكالسيكي السحىب يقؽم ●
 :التالية والسبادىء

في  تقميج األدب اليؽناني والخوماني في تطبيق القؽاعج األدبية والشقجية وخاصة القؽاعج األرسطية
 الكتابيؼ الذييخيؼ: فؼ الذعخ وفؼ الخطابة ألرسطؽ.

العقل)*( ىؽ األساس والسعيار لفمدفة الجسال في األدب، وىؽ الحي يحجد الخسالة االجتساعية  -
 لألديب والذاعخ، وىؽ الحي يؽحج بيؼ الستعة والسشفعة.

ة ىػ أعخف بالفؼ األدب لمرفؽة السثقفة السؽسخة وليذ لدؽاد الذعب، ألن أىل ىحه الرفؽ  -
 والجسال، فالجسال الذعخي خاصة ال تخاه كل العيؽن.

 االىتسام بالذكل وباألسمؽب وما يتبعو مؼ فراحة وجسال وتعبيخ. -

تكسؼ قيسة العسل األدبي في تحميمو لمشفذ البذخية والكذف عؼ أسخارىا بأسمؽب بارع ودقيق  -
 شخ. ومؽضؽعي، برخف الشعخ عسا في ىحه الشفذ مؼ خيخ أو

غاية األدب ىؽ الفائجة الخمقية مؼ خالل الستعة الفشية، وىحا يتطمب التعمػ والرشعة، ويعتسج  -
 عمييا أكثخ مسا يعتسج عمى اإلليام والسؽىبة.

 .السيالدي عذخ والدابع عذخ الدادس القخن  بعج والشقج األدب في الكالسيكي السحىب وازدىخ ●

 ( الكالسيكية الحجيثة3

يكية في الؽقت الحاضخ إلى ما أطمق عميو الشقاد )الشيؽكالسيكية( أو الكالسيكية تطؽرت الكالس
الحجيثة، والتي حاولت أن تشعخ إلى األمؽر نعخة تجسع بيؼ السؽضؽعية الجامجة لمكالسيكية 
القجيسة والحاتية الستطخفة لمخوماندية الججيجة. وقج بجأت ىحه السجرسة في العيؽر عمى يج كل مؼ 

 يؽت الكاتب واألديب األمخيكي، وأ. أ. ريتذاردز وغيخىػ مؼ الشقاد السعاصخيؼ.ت. س. ال

 االنتذار ومؽاقع الشفؽذ



 الكالسيكي، السحىب ومشيا أوروبا، في والفكخية األدبية السحاىب ألكثخ األم البمج فخندا تعج ●
مؼ األصؽل  الشابعة والقؽاعج األسذ لو ووضعت السحىب قششت التي ىي – رأيشا كسا – وفخندا

 اليؽنانية.

 بؽكاتذيؽ مثل األدباء كبار يج عمى.. وألسانيا وبخيطانيا إيطاليا في)*( السحىب انتذخ ثػ ●
 .وشكدبيخ

 
 


