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 فصلية، مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها
ش/ . هـ 1397ربيع ، 46لالعدد ا، محكمة ةيعلم

 59-80 صص ؛م 2018

 ونيجماليب تييدراسة مقارنة لمسرح
 (نموذجا   "الصراع بين الفن والحياة") 

 2اركحسين جو ، 1سانييأبو  نيحس
 اطتوارزمي جبامعةوآداهبا  ةیيف قسم اللغة العرب كأستاذ مشار . 1
 اطتوارزمي جبامعةوآداهبا  ةیالعربيف قسم اللغة ماجستري . 2

 
 08/12/1396: البحث قبول خيتار   11/07/1395: البحث استالم خيتار 

 صالملخ  
هرذ  . يومنا اضتاضرر یإّن اظتسرحیة من األجناس األدبیة العاظتیة القدمية اليت مضت علیها أدوار ؼتتلفة منذ نشأهتا إل

، والرومانیررة، هرري الیونانیررة، وخرررا خررروات واسررعة ؿتررو التقرردم، اصتمیرر األدوار الرريت ورررور  یهررا هررذا الفررن ا نسررا  
واألدب العررر  ، أنررال لولرو الیرروم أدب أمررة مرن اظتسرررحیة ینررر . لواقعیرةوا، والرومانتیكیررة، والكالسرریكیة، والقروسرریة

 .ينیةمارسها يف العصر اضتديث إذ خال األدب العر  القدمي من هذا الفن لعوام   نیة واجتماعیة ود
إّن مسرررحیة بیامررالیون صتررورج برنررارد سررو مررن اظتسرررحیات الرريت ولقررت اهتمامرراض خاارراض لبتعادهررا يف مضررمو ا عررن 

لة كقررام برنررارد سرررو يف هررذ  اظتسرررحیة بعرررض مشررر. الُبعررد ا نسررا  ییزهررا علرررك  الجتماعیررة والسیاسرریة وور كاظتشررا 
إّن  یذلك من جهة أخر . كالفن واضتیاة نيب الكیكيف وف ننالة الفكوَعَرَض خالعتا مش، الفوارق بني طبقات اجملتمع

والقضررریة ايوريرررة يف مسررررحیة بیامرررالیون ، ترررس مسررررحیة بعنررروان بیامرررالیون مترررأ راض  سررررحیة سررروكیم  كررروو یرررل اضت
وررأ ري اظتسرررح  یإّن هررذ  اظتقالررة ولقرري ضررو اض علررالفررن واضتیرراة أيضرراض. لة الفنرران والتمررزق بررني كیم وتمثرر  يف مشرركررللح
مرن  صةیأساس خص یووقوم اظتقارنة هي عل. ذلك وقوم بدراسة مقارنة بني اظتسرحیتني، كاظتسرح العر  یعل لغر ا

 .اةیالفن واضت نيخصائص اظتدرسة الرمزية وهي الصراع ب
ومهرا مرن ، ونیامرالیوب انرزیه: وؽتا حص  علیال البحث هو أّن الفّنانني ؛التقار  -إّن اظتنهج يف اظتقالة هو الوافي

 یوعلر، ایروجالو زایومها إل ؛حیاة امرأوني یعل، وؾتاحهما  یال، يفّضالن  نهما، الشخصیات األالیة يف اظتسرحیتني
هررراوني  یأّن العنايرررة إلررر شررراهداني نمرررایح ونیامرررالیوب انرررزیالض مرررن هكررر إنّ  یبعبرررارة أخرررر . مصرررريمها يف اضتیررراة أيضررراض 

أّ ما مل ، ك نهما یورك معاسرهتما والعودة إل قّررانيُ ، زوال  نهما یإل ؤدييوجعلهما معشوقتني ألنفسهما ، نياظترأو
 .ونا موجودوني يف اضتیاةكو
  .یمكوو یل اضت ؛برنارد سو ؛مسرحیة بیامالیون ؛األدب اظتقارن: الرئيسة الكلمات

                                                                                                                                                       

اظتسؤول الکاوس                Hossein.jowkar@gmail.com 



 1397 ، ربيع46 الـ العدد محكمة ةيعلم فصلية، وآدابها العربية للغة اإليرانية الجمعية مجلة

06 

 المقدمة. 1
الفنون األدبیرة كراألدب العرر  اضترديث وهرو   يفأدب جديرد ، األدب اظتقارن من حیث هرو  رن إنّ 

القصرررة كة الرترترررة والنبعررراث والبعررراث اظتتخصصرررة  كررراضتديثرررة الررريت  لهرررا العررررب عرررن الغررررب إ رررر حر 
أمررررة ليرقرررری وليسررررمو إل إذا أيّررررة وإّن أدب  .(ٕٔٔ: شٜٖٔٔ، برررررويي) واظتسرررررحیة والروايررررة واظتقالررررة
جترارب جديردة خارجرة عرن حردود  ايلیرة وطبیعري أن ؾترد  أ اد من و ، استقی من روا د أمة أخری

ووتبرادل األمرم هبرذ  الرريقرة اظتنرا ع علری ، أو البعیردة مرا يناسربها،   أمرة وأخرذ مرن األمرة اجملراورةك
 .واألدب منها، رتیع اظتستويات واجملالت

شرعوب مرا عررف عنرد الكمن اظتعروف أّن األدب العرر  القردمي قرد خرال مرن وجرود  رّن اظتسررح  
بعبررارة أخررری مل يعرررف األدب العربرری القرردمي  ررن  ؛(ٔٙٗ: مٜٜٜٔ، اظتعرروش) ا غريل مررثالض كرراألخررری  

، ان األدب العررر  أدبراض غنائیرراض خالصرراض كرربر   ، مررا هررو يف العصرر اضتررديثكاظتسررحیة ول  ررن التمثیر   
: ٔج، مٕٜٜٔ، خفرراجي) نرال مل يقرم أساسراض لفرن مسررحيكوقرد ههرر اضتروار يف  رن اظتقامرة العربیرة ول

 نشرو  وسرتدعي الشرروط الريت  یهرا وتروا ر مل العررب عاسها اليت الجتماعیة اضتیاة هروف ألنّ  ؛(ٖٙٗ

 هذا ههر إ ر حیث، الغربیة الشرقیة بالثقا ة الثقا ة اوصلت ما وبعد اضتديث العصر يف إل، اظتسرحیة

 األدبرا  برذعتا الريت براصتهود عشرر التاسرع منتصر  القررن منرذ العرر  األدب يف الفرن الوصرال هرذا

 أن هرو  یرال لسرك وؽترا .(ٖٚٔ: مٜٜٜٔ، هرالل) هرذا اجملرال يف وغرريهم النقراش كمرارون اظترترترون

 إلی الغربیة اظتسرحیات بعض برترتة األدبا  العرب التألی   بدأ من أسبل كانت اجملال هذا يف الرترتة

 أشترا  اظتررتجم  یهرا يغررّي  حررّة، البرد  كانرت يف الرترترة أنّ  إّل ، بالدهرم يف قرومهم ودتثیلهرا لغرة

، مٕٜٜٔ، زيردان) العربیة للبیئة مالئمة اظتسرحیة األحداث حتی وصبح وبعض واألماكن الشخصیات
ون كررررسرررررحیني يف األدب العررررر  بررررأن خصررررائص اظتسرررررحیة العربیررررة واظتثررررر كويعرررررتف أ .(ٕٓ٘: ٗج

 مسررية بردأت النحرو هرذا وعلری .(ٖٛٓ: مٜٜٜٔ، ػتمردزتو) بالضبط علری منروال اظتسررحیة األوروبیرة

 الشعبیة والقصص التاريخ وأابح، الغربیة باآلداب األدب العر  باوصال متأ رة العرب عند اظتسرحیة

تابرة اظتسررحیة كقراموا ب تّراب قردكمرن ال ينثرري كأّن  ما نرری ك . العر  التألی  اظتسرحي مصادر أهمّ 
ووو یرررل  واورج برنرررارد سرررر، كررراظتسررررحیة غترررالض  رضرررا  قررروهتم الفنیرررةطررروال حیررراهتم األدبیرررة وانتخبررروا 

الیون ررررامرریرررحیيت برررررإّن القضرریة ايوريررة يف مس. "بیامررالیون" مِ اْسررأ ريهمررا بِ  خررلقرررررایم اللررذين كرراضت
إحررردی  وهررري، تمرررزق برررني الفرررن واضتیررراةاللة الفنررران و كمشررر یم وتمثررر  يفكرررمالیون للحرررررشو وبیارررررل
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 زيررررررالفنرران الرم برررعبرررارة أخررری إنّ  ؛لصــراع بــين الفــن والحيــاةبررامررا يُعرررف و خصررائص اظتدرسررة الرمزيررة 
 ونبعض الرمرزيني يرّجحروهذا يعي أّن ، سكالعب دا  اضتیاة أورررری نرررلررن ايض عررررفرررردا  الررررن يررررغررررّلس

سرررخاص الرررذين هتمامرررال ةیررراة األاثرررر مرررن كال أجانرررَس الفرررن يف روايررراهتم ونعلرررون الفنررراَن يهرررتم بفنررر
 إلری مرا أو، وتالي  یهم مظاهر  نال إلی أنيواا  الفناُن اضتیاَة معهم إذ  ؛همري ص و  يعیشون معال

 .مساعدين علی ونمیة  نال، ون هؤل كي
ثررررياض إذن وررردخ  يف اآلداب العاظتیرررة كأّن الدراسرررات اصتديررردة هترررتم بررراألدب اظتقرررارن اهتمامررراض   رررا 

 وُوظهرر لنرا، ش  عن وجوِ  التشابال واطتالف ومرواطِن الترأ ري والترأ ر برني آداب األمرمكاظتختلفة وو
، والدراسررات اظتقارنیررة وررؤدي إلرری إ رررا   قا ررة الشررعوب وأدهبررم. جديرردة مررن اآلداب األخررری آ رراق

 ويتفرل، التقرار  ر اظترنهج الوارفي هرذا البحرث علری اعتمرد. واظتقالرة هرذ  وُعرّد مرن هرذ  الدراسرات
 :إلی ما يلي من األغراضهدف مث ي يف األدب اظتقارن فرنسيال ظتنهجَ مع ا

 لنماذج من اطتصائص الرمزية يف مسرحیيت بیامالیون دراسة مقارنة. 
  سرحیتنياظتحتديد وجو  التشابال طتصیصة الصراع بني الفن واضتیاة يف. 
 :أسئلة هي نع جابةَ ا  ذلك يهدف البحُث إلیك
 ؟یم يف مسرحیتال  سرحیة جورج برنارد سوكما مدی وأ ّر وو یل اضت 
  ؟سرحیتنياظتما هي وجو  التشابال طتصیصة الصراع بني الفن واضتیاة يف 
 خصیصة الصراع بني الفن واضتیاة؟  ااوبان اظتسرحیان أن يعرضكإلی أّي حٍد استراع ال  

 خلفية البحث. 1-1
  مررن جررورج برنررارد سررو ووو یررل كررمسرررحیة بیامررالیون عنررد   عررنبدراسررات  البرراحثنيقررام عرردد مررن 

، ية والحـ  عدـد برناردشـوكاإلشـترا تراب ك: منهرا، إحردی اظتسررحیتني دراسرة یم دراسة مقارنة أوكاضت
تررراب عرررن سخصررریات بیامرررالیون ل نرررارد سرررو كيشررررح اظتؤلررر  يف إحررردی  صرررول ال. نبیررر  راغرررسل

نة بشخصیات اجملتمع ال يرا  ويُقارن هذ  اظتسرحیَة بأسررورة  َّ سخصیة مقار كوأحدا ها  تحّلُ   
يشررري . لعزالرردين اظتناارررة الدقــد الاقــافي المقــارنترراب كو . بیامررالیون الرريت اسررتقی منهررا سررو مسرررحیتال

يأيت يف البداية بأسررورة بیامرالیون ويشررحها . تابال إلی اظتسرحینتكاظتناارة يف الفص  التاسع من  
دراســات فـي الدقـد المســرحي وا د  تراب كو .  يردرس اظتسررحیتني ويقررارن بینهمرايف  رالث روايرات مث
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حيّل  . وأ عاعتا اوس بني اظتسرحیتني و قاض لشخصیاهتماكيقارن  یال ال ؛ي العشماويكيمد ز  المقارن
مقاربــات تببيقيــة فـــي  ترابكو . یمكرالعشرماوي يف البدايرة مسررحیة لشرو مث يقروم بتحلیر  مسرررحیة اضت

الض من كاوبة يف البداية عن أسرورة بیامالیون مث وشرح  كوتحدث ال. اجررررردة زترررودظت ا د  المقـارن
 .اوبان يف اظتسرحیتنيكر األسالیس اليت استخدمها الكّلم عن اظتمثلني ووذ كاظتسرحیتني ووت
يتعلررل   یمرا خاارة، السرابقة الدراسرات ختتلر  عمررا جرا ت برال ؽترا سربل أن الدراسرة اضتالیرةقرد اوضرح 

 .الصراع بني الفن واضتیاةوهي  ؛اظتسرحیتني و قاض  حدی خصائص اظتدرسة الرمزية بنيقارنة اظتب

 جورج برنارد شو ومسرحيته بيجماليون .2
ما أّن ك ؛رن العشرينرررقرررراوس درامي يف  اية القرن التاسع عشر والكبال جدال أعظم   "جورج برنارد سو" عدّ يُ   

رررررنارد سررو يف دوبلررني ررررد برررررررُولرر .(ٖٕٓ: مٜٜٜٔ، إيفررانز) أطررررول مسررررررية عدّ الفنیررة يف اظتسرررح ال يرررا  وررررُ مسررريوال 
، يكخرررا ) وا ترال اظتنیرةن يف لنردن وهرو يف العشررين مرن عمررر  حترری كن سركرول، مٙ٘ٛٔعاارمة ايرلنردا سرنة 

وعلرری  .(ٕٔ: شٖٛٛٔ، رضررايي) "سبري الثررا كسرررررر"وشتررا  أورابُررال ب .(ٖٖٕ: ٔج، شٖٚٚٔ، خلررج ؛ٚٔ: مٜٚٙٔ
تاباوررال ويف كواسررتهر بصررراحتال ولذاعررة قلمررال ولسررانال يف  ، ارد حیرراة طويلررة زاخرررة با نترراجررررررنرررراش بررررررا طررالق ع

م ٜٓ٘ٔمات سنة و  ستسني مسرحیة ما يقارب مدی حیاوال سو تسك .(ٙ: مٕ٘ٓٓ، سو) أحاديثال وغتالسال
اسررتقی سررو مررادة مسرررحیتال مررن أسرررورة يونانیررة باسررم  .(ٗٔ: شٜٖٙٔ، سرراو) عمررر يف الرابعررة والتسررعني مررن 

خال راض لتو یرل  ؛ن غیّررَر موضروَع قصرة األسررورة وؽتثلیهراكتس مسرحیتال و قاض عتذ  األسرورة ولكبیامالیون و 
مقارنرة نّرال أضراف بعرض اظتمثلرني يف اظتسررحیة كیم الذي مل يغرّي موضوَع قصرتها وؽتثلیهرا يف مسررحیتال لكاضت

انت من اظتسرحیات اليت ولقی كم و ٕٜٔٔههرت مسرحیة بیامالیون ل ناردسو عام ». إلی أا  األسرورة
یزهرا علری البعرد كالت الجتماعیرة والسیاسریة وور كاهتماماض دائماض حتی اآلن لبتعادها يف مضمو ا عرن اظتشر

 اس اظتسررحیة اظتوسریقیة والفریلم اظتسررمیأل ررا أسر ثررياض كوهري قرد اسرتهرت   .(ٕٛٓ: مٜٜٜٔ، إيفرانز) «ا نسرا 

تابررة هررذ  اظتسرررحیة مررن كرة  كرراسررتوحی برنررارد سررو   وقررد .(ٜٖٕ: مٜٜٓٔ،  ررورنلي وروبررروس) "سرریديت اضتسررنا "
 .(ٜٕٓ: مٜٜٜٔ، إيفانز) الربقات بني الفوارق لةكمش ح  علی مقدرة علم الصوویات عن عابرة ملحوهة

أي  ؛أسررتاذاض يف علررم الصرروویات اشتررال هنررري هیانررز عرردّ وُ  یةهنرراك سخصررتال  تررتلخص يف أّن أمررا مسرررحی
، اشتهرا إلیرزا ؛هو يتعّرف علی  تاة  قرية وبیع الرورود عنرد مرداخ  اظتسرارح ودور السرینما. أنال عامل الصوویات
هیانررررز لغتهررررا  يسررررمعلم باللهاررررة السرررروقیة وحینمررررا كورررت إلیررررزا. واألزقررررة ارعو يف الشرررر الزهررررور وهررري دتررررتهن بیررررع
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 لمَ كتالررر يتسرررتریعلنررري أسرررتریع أن أُعّلَمرررِك إ: اا ؾتلیزيرررة الدونیرررة وعتاتهرررا القبیحرررة يسرررخر منهرررا ويقرررول عتررر
مهرا ا ؾتلیزيرة ووريد منرال أن يعلّ  م الصوویاتتس هیانز لتعلّ كم ؿتو إلیزا نرللبعد أيام وُ  . ا ؾتلیزية السلیمةب

إذ  ؛مرن بائعرة الزهرور يف الشروارع بدلض ػت  بیع الزهور  ون سیدة ػترتمة يفكأريد أن أ إني: لال قائلة، السلیمة
یقرع يف الررتدد لقبرول  هیانرز أمرا . أاحاب ايرالت مرا مل أسرترع التحردث برريقرة ارحیحة ليعرتف  

 كنّرررريررررا هیانررررز  إ: وهررررو يقررررول رنجكرررربیاررررديقال اظتسررررّمی بيف هررررذ  اللحظررررة يرررردخ  . هررررذا القرررررتاح أو رد 
لم ا ؾتلیزيررة كعرر  مررن إلیررزا  ترراةض وررتجتأن   رراذا اسررترعتَ ، ا ؾتلیزيررة السررلیمةب ّلمَ كالررتعلّررم إلیررزا وُ سررتریع أن ول

يقبر  هیانرز أن نعر  إلیرزا دوقرةض  ذاكره. لهراكالتعّلِم   الی كو أد ع علی أن أُراهنكَ ، السلیمة يف ستة أسهرٍ 
 يفرنج وإلیررزا كررررریررروب زررررررانررریررررهّ  مررن كررحيضررر  بعررد سررتة أسررهر . اطترراص يف ؼتترر   هرراتعلیمبیبرردأُ  ، لررال ووارریفةض 
  كا ؾتلیزيررة السررلیمة بشررب لمَ كتمررن أن ورر نكهنرراك وُظِهررر إلیررزا مقرردرهتا ووررتمو  -حفلررة السررفري- بررريةكحفلررة  
 ةَ اصترائز إلیرزا إلری البیرت ونتظرر  عنردما يعرود هرول  مرن اضتفلرة . رنجكرالرهراَن علری بی يناح هیانزُ هبذا . جید

يف بسررربس ؾتاحرررال  لررریس سررررورُ  إلبنااحرررال يف  نرررال و  إل ركررريفل هیانرررز نكرررل، هیانرررز  بَررروالتقررردير مرررن قِ 
یاهترررا لةلرررذلك ليهرررتم برررالیزا و ، م ا ؾتلیزيرررة السرررلیمةؾتررراح إلیرررزا يف وعلّررربسررربس  یسلرررو رنج كرررالرهررراَن علررری بی

 هري ، أو يف ػترالت بیرع الزهرور الورود عند مرداخ  اظتسرارح عد وستریع بیعَ مل وُ  األ  ؛صريها ومستقبلها و 
هررذا و ، اقلقررةض ظتسررتقبٍ  ينتظرهرر هررذا األمررر نعرر  إلیررزا. الربقررة البورجوازيررةوانتمررت إلرری  یانررزدوقررة عت أارربحت

إ رر  -همرابینحيردث بعرد ارراع عنیر   . سبس   ارة إلیزا واعتاوم علیرال يتبّدل إلیالتصرف من قِب  هیانز 
عررد أل ررا مل وُ ، ك منررزل هیانررزأن ورررت إلیررزا  وقررّرر -دم اهتمامررال ةیرراة إلیررزااهتمررام هرررریانز بررررنااحال يف  نررال وعرر

إلرری  اول إقناعهررا بررالعودةحيررمث هیانررز ، هیانررز تلاررأ إلرری منررزل أم ، لیررال بصررفة أسررتاذهاإوسررتریع أن ونظررر 
 الرررذيإنرررال هررو : تقرردوهرري وع.  ريرررديبشررراّب  قررري اشتررال وررزوج أريرررد أن أُ  إنرري: قائلررة، ّنهررا ل وقبررر كل، منزلررال

 .الشاب إلیزا للزواج من  ريدي بانرالقتنتهي اظتسرحیة  . فناللل ألجلها و  هاحيب ألنالدة اسعال يضّمن عتا

 يم ومسرحيته بيجماليونكتوفيق الح .3
 هرو الرروح الريت ، یم من أطیس الشخصیات اليت ُعر رت يف األدب العرر  اظتعاارركوو یل اضت عدّ يُ  

، الفرراخوري) ون أدبرراض ؽتیررزاض بررني اآلدابكرروالقلررم الررذي ُخلررل لی، لررورواحون  َرنّرراض وغررذا ض كررُخلقررت لت
ويف سررنة ، م يف رأي اظتررؤرخني ضتیاوررالٜٛٛٔندرية سررنة كیم با سرركررُولررد وو یررل اضت .(ٜٖٗ: مٜٙٛٔ
، قرد أغررم باظتسررح وهرو طالرس يف اظتردارس الثانويرة .(ٜ: لورا، منردور) د هرو نفسرالكم  یما يؤ ٕٜٓٔ
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ثررية لرال يف كترس  كوقد سامهت   .(ٖٗ: لوا، الدسوقي) ػتاولوال األدبیة بقرض الشعران قد بدأ كوإن  
یم طرروال عمررر  يف غتررال الفررن كررحرراول وو یررل اضت .(ٖٖ: مٕٓٓٓ،  اضرر ) وولیررد وعرري وطرري وقررومي

، األبیررراري) "اظتقررراولون العررررب"م يف مستشرررفی ٜٚٛٔمرررات سرررنة  ، همرررا ی اض ُل جهررردَ أومل يررر واألدب
إن أول مرا لفرت نظرر  »: ويقرول، مٕٜٗٔوو یرل مسررحیة بیامرالیون عرام  تسك .(ٜٔٔ: مٜٚٛٔ

. «انرت لوحرة  نیرة وردعی"بیامالیون وجالویرا" يف متحر  اللرو ر ببراريسكإلی هذ  األسررورة قرد  
یم  یلمرراض سررینمائیاض عرررض يف القرراهرة عررن بیامررالیون مررأخوذاض مررن كرربعررد  رررتة مررن الررزمن سرراهد اضت

 .(ٛ: مٕٓٓٓ، زتود ؛ٜٕٓ: مٜٜٗٔ، العشماوي) مررسرحیة برنارد سو
ر  كرريهررو . بارعرراض اشتررال بیامررالیون ؽتررّثالض هنرراك يف هررذ  اظتسرررحیة أن  ة يررتلخص يفسرررحیاظتأمررا ملخررص 

صررنع بیامررالیون دتثررالض مررن العرراج ميثرر  امرررأة يف غايررة اصتمررال ي. حیاوررال للفررن ّرسكررلیيتررزوج  أليقرررر النسررا  و 
   نررال كررس هررذا التمثررال الررذي وضررع  یررال  ةرر نررال يتعلررلكل، التمثررال اسررم جالویررارلررل علرری ذلررك يواصتررالل و 
إعترة اضترس ، تارال بیامرالیون إلری ا عترة  ینروسي. اض غتنونر النراسُ  اعتر    اعتدايا حتی كنحال  مي ذلكك ومواهبال

ان مرن  ینروس إل أن كرا  ومر ال اضتیاةَ أن دتنح دتثالَ  إياهابالقرابني والدعا  راجیاض ، یةواصتمال يف األساطري الیونان
 بیامرالیون تخرذهای ، األحیرا كلم ودتشري ووتصررف  كامرأة وت -التمثال - جالویا وصبحلدعائال و  یسستاو

أن جالویا مل إذ يشاهد بیامالیون بعد أيام  م طويالض و ودل ان  رتة اضتس هذكل. ش معها  رتةیعيو  الزوجة ل
ما يشاهد أّن ، كال السخ وتلرإلی اضتضیض و  يسريأن  نال  يریو ، من جالل التمثال وروعتال سي  اعت عدّ يُ 

ائن حري حتری نرن كر   كررة وعرضرال للفنرا  سرأنال سرأن  كرجالویا وذهس ؿتو اعترم والرزوال ومرا إن ختررر لرال  
ووأخَذ من التمثال ما بثتال  یال من ، متضرعاض إلیها أن وعیَد إلیال  نال اطتالد،  یتوجال مرة أخری إلی ا عتة، جنونال
  أطلرس دتثراا األول دون أن إلإلعترة : يقرولومعرضرة للرزوال والفنرا  و ، ثري مرن الرریش واضتمرلك یها   ةٍ حیا

وأنا لأريد هذا اظتوجود ،   مواهيب من عملي و ي اطتالدكان  یال  كذلك التمثال الذي  ، ونفَخ  یال روح اضتیاة
یرران جالویررا كالررروَح مررن   وأخررذو . أيضرراض عتررة لبیامررالیون هررذ  اظترررة وسررتایس ا . اضترري الررذي سررابال السررخ 

راض كهذا  ي اطتالد س، هذا عملي اصتمی : يقولفرح بیامالیون من هذا العم  و يدتثالض مرة أخری و  جتعلهاو 
انفرك  ونردا  اضتیراة مرا، زوجترال اضتیرة مل يفارقرال أبرداض   راّن سربحَ ، ن األمر مل يتوق  عند هذا اضتدكل. لفینوس

. ر األيرررام الررريت مضرررت علیهمرررا يف بیترررال وهرررذا دلیررر   لتحرررري  وضرررار كذ تررران يكرررو . قويررراض یانرررال حررراراض كينررربض يف  
أيهما األرتر  وأيهمرا ، ووتلط علیال األمر  اليدري أيهما األا  وأيهما الصورة، ويتذبذب بني الفن واضتیاة

 .وينتهي األمر إلی حتریم التمثال بید بیامالیون. اضتیاة أم الفن ؛األنب 
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 به بين المسرحيتين في صراعهما بين الفن والحياةوجوه التشا .4
هذ  اطتصیصرة وشررُي إلری . اطتصیصة الرمزية اعتامة اليت وشرتك بني اظتسرحیتني هي الصراع بني الفن واضتیاة 

 یرككيف التفلة الفنران كهذ  اطتصیصة مشإّن بعبارة أخری ، سكأّن الفنّان يُفّض  الفنَّ علی اضتیاة أو بالع
. ثرر مرن اهتمامرال باضتیراةكويررّجح بعرض الرمرزيني جانرس الفرن ونعلرون الفنران يهرتم بفنرال أ. بني الفن واضتیراة
 .نشرُي إلی مناذج منها، الصراع بني الفن واضتیاة عبارات ودل علی سرحیتنياظتیم يف كاستخدم سو واضت

 بداية الصراع بين الفن و الحياة .1-4

هیانرز مرن منهرا مرا يقصرد   ؛إلی بداية الصراع بني الفن واضتیاة ؤديوقائع و تنيسرحیاظتحتدث يف 
مساعدة إلیزا ولیس اعتدف هو إ بات براعتال يف علم الصوویات و  ا ؾتلیزية السلیمة وعلیم إلیزا اللغةَ 

براعتررال يف غتررال النحررت  جالویررا إ برراتَ  اررنعقصررد بیامررالیون مررن ي مررا، كسررأ ا الجتمرراعي ر ررعل
من هیانز وبیامالیون مع إلیزا وجالویا     كمن بداية اظتسرحیتني يتصرف   . یاةاضت هاإعرا یس لو 

 .ؤدي إلی بداية الصراع بني الفن واضتیاةت ووصر ا

  شوبرنارد بيجماليون ل: أ
إلری ، يررتدد هیانرز برني القبرول والرر ض، ا ؾتلیزية السرلیمة تعّلمإلی ؼتت  هیانز ل إلیزا وأيت عندما

من و . وعلیم إلیزايف هیانز  بشرط استراعةالی  كتاليراهن هیانَز علی قبول و  رنجكبیأن يتدخ  
 برر مصررري هررذ  الفترراة يف ران كرريفونررا كمل يأل مررا ، هنررا يبرردأ الصررراع بررني الفررن واضتیرراة يف اظتسرررحیة

صرحیحة م اللغرة الوعلّرن وقصرد إلّ كرمل وإلیرزا  مرع أن، وؾتاح  نهما يف هذ  التاربةؾتاحهما يف ران كيُف
 :يبدأُ الّصراع هبذ  العبارات يف اظتسرحیة.  ايسس دخلها ببیع الزهور يف كحیاهتا و  مشیةلت

مررراذا عرررن حفلرررة السرررفري اطتارجیرررة؟ . أنرررا مهرررتم باظتوضررروع، هیانرررز: رنجكـــبي -»
الی  هرررذ  التاربررررة بأنررررك ل وسررررتریع القیررررام هبررررذا كرررر  وكرررر  سررروف أراهنررررك علرررری

 .وأنا سأد ع أجور الدروس. العم 
 .راض أيها النقیسكس. إنك حقاض إنسان رائع، أو : إليزا -
.   لذيذكإ ا وضیعة بش. األمر وقريباض ل يقاوم: ]مغرياض ينظر إلی إلیزا[ هيجدز -

 .قذرة إلی حد مرعس
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لقد نظفت يداي ووجهري قبر  . آ   أنا لست قذرة، آ : ]معرتضة بشدة[ إليز -
 (shaw, 2002: 76)  د ذلككأؤ ، اجملي  إلی هنا

سأانع دوقة مرن هرذ  اظتنحررة الزقاقیرة يف سرتة ، نعم: ]جتر ال العاطفة[ هيجدز -
 - يف  ال رررة أسرررهر إن هررري أحسرررنت ا ارررغا  ووعلمرررت سالسرررة اللسررران - أسرررهر

سرنبدأ هرذا الیروم  . ان وأجعلها قادرة علی انتحال أيرة ارفةكسآخذها إلی أي م
 .(ٛٚ: نفسال) «اللحظة هذ 

ُیظهرر آ راق  نرال يف البدايرة وصرر اض سرّیئاض لإلیزا مع نستنبط من هذ  العبارات أّن هیانز يتصرف 
بعبارة أخری إّن هیانرز يتعامر   ؛بعد الرهان إلیزا نتظر وستقب    ركيف علم الصوویات دون أن يف

هرررذ  و ، أو عاطفیرررة شررري  يسررراعد  علررری ونمیرررة  نرررال دون أن ينظرررر إلیهرررا نظررررة إنسرررانیةكإلیرررزا  مرررع 
 .بداية الصراع بني الفن واضتیاةیفیة كتصر ات وسفر عن  ال

 يمكلحتوفيق ابيجماليون ل:  
التمثرال  نعر  بیامرالیون ذاك -نفسرها جالویراعرن أي -وسأل جالویا بیامالیون عن دتثالال األخريعندما 

 حیاورك  كرإ  لسرت  »: تقرول لبیامرالیون ، ووفهم جالویا قدَر سرغفال برذاك التمثرال، مصداقاض لقلبال وحبال
 توضررار  .(ٔ٘: نفسررال) «ذلككرربرر  أنررت  »: ويرررد بیامررالیون علیهررا .(ٓ٘: مٜٗٛٔ، یمكرراضت) «قلبررك  كررو 

مينرع بیامرالیون جالویرا مث . ا كرتبردأ بالب ، أريد أن وشرك معي سریئاض  ل  قالت لال، جالویا من هذا اصتواب
 .الفن واضتیاة يف اظتسرحیةومن هنا يبدأ الصراع بني . یحرص علی  ناللها ئاكمواالة ب
إنرررررك ل ، لوفعلرررري ذلرررررك  سررررتتلفني هرررررذ  األهررررداب ني؟كرررررأوب: بيجمــــاليون -»

 وقدرين قیمة هذ  األهداب 
 ما سأنك أنت بأهدا  ودموعي؟( يف دتنع وودل  األطفال: )جاالتيا -
  كرأووسر  إلیرك أن حتراري علری  ، أووسر  إلیرك، آ  أيتها العزيزة جالویا:   -

ذراعررك ويررُدك  ؛   یررِك ذتررنيي  سرر، كرر  أمنلررة مررن أناملررككررو ، أهرردابكُهدبررة مررن 
 ..ی  أ صح عنكلست أدري  ، عفواض يا جالویا ..آ  ،...و
 عن حبك لی؟( وصفو ووشرق: )ج -
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 أج   أج  هو ذاك يا حبیبتی :   -
 اْدعي حبیبَتك ، نعم( يف دلل: )ج -
 دائماض :   -
 .(ٔ٘-ٕ٘: نفسال) «(ويضمها طويال، بیامالیون يسرع) ضمي إلی ادرك: ج -
ُحبرال  ونام مرنبیامالیون أن ػتا ظتال علی جالویا هبذ  الشدة ل عما يقولالبال القارئ َو قاض ب ورر

 نونرال  برالعررض يَ معررض كأي أنال ينظر إلی جالویرا   ؛جتا   نال يف داخلال يتموجن سغ  م إلیها ب  ونام
 .بیامالیون عندبني الفن واضتیاة  بداية الصراع هذا النوع من التصر ات يؤدي إلیو . ومواهبال

 ترجيح الفن علی الحياة .2-4
 يرجحرران، عتمررا همررا اطتااررةما يقعرران يف هرو عنرردنالحرريف يف اظتسرررحیتني أن هیانررز وبیامررالیون 

يفتخررران ، للفرن هیانررز وبیامرالیون يف إ برات براعتهمررا  مرن كرر يرناح  حینمرا. علری اضتیرراة الفرن
 اظترررأوني وجرود حیررث ينفیران ؛إلیرزا وجالویرا ومهررا، ر رع  نهمرابعراملني أّدا إلرری بأنفسرهما وليهتمران 

 .ومصريمها هتماويرّجحان الفن وخلود  علی حیا

 شو: أ
، رنجكرهیانز يف نظر بی يبدو، رنجكعلی بی سس هیانز الرهانَ كو  سفريبعد ؾتاح إلیزا يف حفلة ال
 ػتلها حت و ، سخصیة إلیزا الفقرية وزولوبعد هذا النااح ، علی وجال األرضأعظم عامل الصوویات 

إلیرررزا مسررررورة  ذلككررر،  يف  نرررالال لنااحررر ُيَسرررر  هیانرررز إن . أمررررية ونتمررري إلررری الربقرررة البورجوازيرررة
 ال  أما هیانز، تنتظر اصتائزة والتقدير من ِقب  هیانز ، لتحوي  حیاهتا من معدمة إلی أرستقراطیة

بفنررال  الفخرررح يرررجّ  الأي إنرر ؛سررتقبلهال ، صررريهال و ، ابنارراح  نررال وليهررتم بررالیزا وحیاهترر إل ركرريف
ا  نرال ول يبراا إلری حیاهترا ومسرتقبلها بعرد هب يُظهراليهتم بالیزا اليت  ، یفیة وعلیمالكإلی   الهتمامو 

وُعرّد وسررتریع أن  ألّ ررا مل ؛إلیرزا واعتارروم علیرال سرربس إ رارةَ يهرذا التصرررف مرن ِقبرر  هیانرز و . الرهران
، ولررذلك وقلررل ظتسررتقبلها إلرری الربقررة البورجوازيررة وعررود إلرری الشررارع أو ػترر  البیررع أل ررا اآلن ونتمرري

 .ورجیح الفن علی اضتیاة دل علی  اراع بني هیانز و إلیزا بصبغة وكغ  ربمن اآلن  صاعداض يصو 
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]يسرحبها[ هر  يا إعتي ]يتقدم إلیها[ ما األمرر؟ ا ضري : ]مصعوقاض[: هيجدز -»
 هناك أي سي  علی غريما يرام؟

، سس رهانرككجعلتك و، ابتعد عي،   سي  علی مايرام: ك]وتنفس بصعوبة[: إليزا -
 .ما أعتقد، كأما أنا  ال يعنیك أمري. ان ذلك ما وبغیالكذلك؟ بالنسبة إلیك  كألیس  
 .ت ذلكسس رها   يا لك من حشرة وقحة  أنا الذي حققكأنت اليت جعلتي أ: هـ -
ي حیرررث التقرتررري يف اضتضررریض؟ أنرررت كرررظتررراذا مل ورت . أيهرررا اظتتررروحش األنرررا : إ -
، وأنررت اآلن وسررتریع أن وعیررد  إلرری هنرراك،   سرري  قررد انتهرریكررر اهلل بررأن  كوشرر

وووجال ، بوتك]ورلل ارخة غضس م. ذلك؟]وضغط بأاابعها بعصبیة[كألیس  
 أها رها بصورة غريزية ؿتو وجهال[  

ی  وتااسرين . كآ  من  ضلك؟ أرجعي ؼتالبك أيتها القرة: معصمیها[اض ك]ؽتس: هـ -
 .رسي[ك]يد عها خبشونة إلی ال و  هادئةكعلی إههار انفعالك بوجهي؟ اجلسي و 

 «ماذا سیح   ؟ ماذا سیح   ؟: بقووال وضغرال[، ]مسحوقة بتفوقال إ -
(shaw, 2002: 237-241) 

، الرهرانَ  إلری أن ربرحَ قوورال الفنیرة ب نفسرال وؾترح علری  كراو الأنر: العبراراتهذ   يعتقد هیانز يف
 ي  ما ينتمكيرجح  نال علی   وهبذا. بأسرهاالنااح  واولال علیهم  ػتاولت إلیزا يف يُ ويف اظتقاب  
 .یا ا وعاطفتهاكإنسانیتها و إلی إلیزا من 

 يمكلحا:  
إيسمني هي  تاة حتس نرسیس ووتنا س مع الفتیات  ؛إيسمني ونرسیس ؛هناك سخصیتان يف هذ  اظتسرحیة مها

للنزعة الباطنیة القوية اليت  ون رمزاض كونرسیس هو قسم آخر من نفس بیامالیون وي. حتی حتص  علیال ياتاألخر 
یم باضرا تال سخصریة كروو یرل اضت إنّ  .(ٕ٘٘: مٜٛ٘ٔ، اصتندي) ودعو  إلی إسباع سهواوال وحتاول ار ال عن الفن

 .يريد أن يعرض األزمةَ الروحیة لإلنسان - الفتاة العاسقة اظتتواضعة- وإيسمني -بنفسالاظتعاس - نرسیس
. شخصررررریة إضرررررا یة إلررررری عرررررامل بیامرررررالیون، كبعبرررررارة أخرررررری لقرررررد دخلرررررت سخصررررریة نرسررررریس

جانرررس اضتیررراة الررريت نرررس أن يأخرررذ منهرررا نرسررریس هرررو  ؛مهرررا الفنررران نفسرررال جبانبیرررال، الشخصررریتانو 
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  كررر  اوررس أن يررو ّ كجانررس الفررن الررذي يريررد البیامررالیون هررو و  ،مررا يأخررذ رتیررع البشررر، كبنصرریس
  يرروم كررة  كرران يررذهس إلرری ال  كررهررو ذلررك الفترری الررذي  ، ونرسرریس يف األسرراطري الیونانیررة. نشرراطال

حرررول ضرررفاف األ رررار ، نبترررت بررردلض منرررال زهررررة النررررجس، حتررری إذا مرررات، لیسرررتمتع جبمرررال وجهرررال
واختررذت رمررزاض ، قصررة نرسرریس يف علررم الررنفس اضتررديثػتنیررة الرررأس ؿتررو اظتررا  وقررد ورررورت ، والرر ك

دون أن ، واألنانیررة أحیانرراض ، وهرري ا عارراب الزائررد عررن حررّد  بررالنفس، "النرجسرریة"ظترررض نسررمیال برررررر
 .(ٖٙ٘-ٖٚ٘: مٕ٘ٓٓ، اظتناارة) ون للمر  راید  علي يتساوی مع ما يزعمالكي

 بیامالیونَ  إيسمنيُ خت  حینما  . ؿتو الغابةهترب جالویا ذات يوم وجبانبها نرسیس ، هذ  يف اظتسرحیة
اضتیرراة  إلرریال وهرررب منرال عنرردما دخر  كرور ، فنرراللثرررياض ويفهرم أّن التمثررال الرذي جعلررال ذروة كروب حيرزن  ذا اعتررهبر

 ونفرثخرالل اظتسررحیة أن  ینروس  يالَحريفُ إذ  ؛الربال هرذا  تبَ سبّ اليت أن  ینوس هي بیامالیون يری . هذ 
إّن اآلعترة أ سردت رتراا »: قائالض يالئم  ینوس علی  علها  الوأن، زوجةض لبیامالیون لهاجتعالروح يف التمثال و 

علی قائدورال ال دتثال عدم يعي ؛ نال وعدمال  سادأي - بني الفن بهذا يری بیامالیون نفسال يف اراعٍ   «اطتالد
 قردان  نرال يف البیرت ل  زنال  قردانُ حيُ إذن  -إيّا  تهاأي هروب جالویا مع نرسیس وخیان- واضتیاة -الرخامیة

 .ال علی زوجتالح  نَّ وهبذا يرجّ . ل لفقدان زوجتال  نال لضیاعیقلل  ، زوجتال أي جالویا
نررُت كلقررد  ،  ینرروس هرري سرربس الرربال ، هرري سرربس الرربال (  ررائراض ): بيجمــاليون -»

هنرا ، جالویا األولی، جالویا األخری، انت معي جالویا هنا دائماض كلقد  ، سعیداض 
لقد ، وجبالویا اُنظري ماذا  علِت أنت  ، آ  يا  ینوس، خل  هذا الستارأمامي 
 هتا امرأة زتقا  هترب مع  تی أزتل اريِ 
 .حسبك يا بیامالیون  ل هُتن اآلعتة: يسمينإ -
 .دعینی أاارح هؤل  اآلعتة باضتقیقة، دعینی أق  عتم ما أريد:   -
 بیامالیون  أخشی علیك غضس  ینوس : إ -
يت أيتهرررا اضتمقرررا   لسرررت كاسررر( ان  رررائراض ارررائحاض منفارررراض كررراظت يرررنهض يف) :  -

هرذا  خارالض  أخشی  ینوس  أين هي  ینروس؟ أود أن أری وجههرا اآلن  هر  ازتررّ 
 وهو يری هذ  اعتزمية الشنعا ؟ ، الوجال
 (.خترج سريعاض ) ل وق  ذلك يا بیامالیون؟ إ  ذاهبة: إ -
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دتثرررال مرررن عررراج  ، انرررتكمرررا  كردوا علررريّ عملررري  ردوا علررريّ جالویرررا   ..آ :   -
 .(ٓٙ-ٗٙ: مٜٗٛٔ، یمكاضت) « أنتم ما  علتم غري أن أ سدمت رتاا اطتالد

أّن النزعرررَة بالشرررهوات والشرررغ  باضتیررراة ، يّتضرررح مرررن هرررروب جالویرررا مرررع نرسررریس إلررری الغابرررة
إذ لوسمح للفنان أن ، منها والغالبة علیهان النزعة الفنیة  هي األقوی كموجودة  يف نفس الفنان ل

فقردان  نرال إّل ل ي للشري كروهرو يببیامرالیون  ذلك نرری. كيعیش يف راحة با ارة خلاات نفسال
. نرسریس يف الغابرة ورا لاليت  تالفقدان زوجلرتث كليو ، الت   نال وموهبكس  كعيلتمثال الذي لأي 

مرا ك،  أبرداض  زوجترالل لبیامالیون وسرغفال برال يرؤدي إلری قلقرال صتالویرا عند فن اللذلك نص  إلی أن 
 .ان دتثالض كالذي   ّنال وعملال الفي  إعادةهو يدعو اآلعتة را  و ن

 المداظر الحاسمة .3-4
برررني ذلك ، كررربرررني هیانرررز وإلیرررزا جیّررردةوصرررر ات غرررري نشررراهد يف اظتسررررحیتني أحرررداث ُوسرررفر عرررن 

منها ، لتصر ات إلی ذروة الصراع بني الفن واضتیاة يف اظتسرحیتنياووشري هذ  ، بیامالیون وجالویا
نعر   لتصررفهرذا ا. وسرّبها إيرا هبا  العدم اهتماموشاهد  ماهیانز بعد ورك إلیزا منزلَ  ما نرا  عند

بیامالیون جالویا ذلك عندما يری ك. يغضس  یتبّدل األمر إلی الصراع والستباك بینهما هیانز
 .األمر يؤدي إلی مشاجرات عنیفة بینهماو ، ينفر منها، ن الصورة اظتثالیةم وبتعدنس و كووهي 

 شو: أ
 يف ووضرریح الفررروق بررني النرراسدوراض هامرراض  -المكرللل - لسررلوكلار األساسرریة يف اظتسرررحیة هررو أن كرراأل  مرن
وعتقد أن  إلیزا، إن بائعة الزهور. انتهم الجتماعیة وقیمتهم يف الواقعكمن حیث وعلیمهم وم( الشخصیات)

 بأّن اظتهم هو مساعدة هیانز ریبینما ي، بعضاض  أهم سي  يف العالقات ا نسانیة هو أن يراعي الناس بعضهم

أ نررا  اظتسرررحیة  حيرردث (.ٜٖٕ: مٜٜٓٔ،  ررورنلی و روبررروس) حتسررني ووررروير أنفسررهم علرری بعضرراض  بعضررهم النرراس
 قصرد إلیرزا ورركَ ت  ؛ نال وعدم اهتمامرال ةیراة إلیرزا إ ر اهتمام هیانز بنااحال يف اراع  عنی   بني هیانز وإلیزا

هرا كوهري وسرأل هیانرَز عرن مالبسرها ودتل، ذسرتااألأل ا مل وعد وستریع أن ونظر الیال بصرفة ، منزل هیانز
يف وبديد  یتحسر هیانز علی زتاقتال  وسس إلیزا هیانزَ . ووثري مشاعر  ووغضبال جبم  غري متوقعة لال، علیها

 اجعرةض   عردّ يُ هرذا اضتردث ، إلری وررك إلیرزا منرزل هیانرز يف منتصر  اللیر  يرؤديوهذا الصرراع .  نال بتعلیم إلیزا
 .الفص  بني هیانز و إلیزا إلی األبد عن سفرألن هذا الرتك ي. برية يف اظتسرحیةك
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 رنج؟كاض لبیكاض ا أو ملكه  مالبسي هي مل: إليزا -»
مرا : الدرجة القصوی لعدم الفهم[ان سؤاعتا كما لو  ك]يعود إلی الغر ة   هيجدز -

 رنج؟كنفعها لبی
 .ها بعدي لتاري علیها جتربة أخریالقتر ا يريدها للفتاة اليت س: إ -
ه  هذا ما وشرعرين برال ؿتونرا؟ مرا الرذي : ]يصدم ويشعر جبرح يف مشاعر [: هـ -

 نعلك وقلقني بشأن ذلك يف منتص  اللی ؟
أسررتریع أن آخررذها معرري حررني أغررادر أريررد أن أعرررف مررا هرري األسرریا  الرريت : إ -

 .ل أريد أن أهتم بالسرقة. انكهذا اظت
، السرررقة  لينبغرري أن وقرروا هررذا: اآلن[، بررريةك]غتررروح الشررعور إلرری درجررة  : هـــ -
 .هذا يظهر ود  اظتشاعر. إلیزا
 (.shaw, 2002: 250) إني غترد  تاة عادية جاهلة، إني آسفة: إ -
نرز عنراييت ومرروديت كزتراقيت يف وبديرد معررر يت الصرعبة اظتنرال و اللعنرة علری  ...:هــ -

 .علی زقاقیة قاسیة القلس
مث وغادر الغر ة بعد أن ورفئ . ونظر إلی نفسها آلخر مرة يف اظترآة: ]بأناقة[: إ -

 .(254-253: نفسال) «. النور وخترج من بیت هیانز
وهرذا أمرر  ، انترالكيُعلري هبرا م وسریلةكا  أن هیانز ليعرتف بشخصیة إلیزا أبداض وينظرر إلیهريبدو 
 .النبیلة بالعواط  ا نسانیةإذ من اظتتوقع أن ميتلَئ الفّنان ، ليُعرَتف بال

 يمكلحا:  
نها لدتضي يف كل، ترتك بیامالیون وحیداض  نرسیس  وجبانبهارأينا خالل اظتسرحیة أّن جالویا هترب 

ووعرررتف  واهبررال وعظمررة  نررال ، مررالیونابی اجهرر الولبررث أن ورجررع إلرری زو ، هررذا اعتررروب إلرری  ايتررال
وعنررردما . وميضررریان  یهرررا وقتررراض طرررويالض ، یرررذهس بیامرررالیون وجالویرررا إلررری الغابرررة  وعبقريترررال اطتالقرررة

وظهرر و هنرا ، نس البیرتكرتبردأ جالویرا ب ، م الغبار علی الفرراشكيرجعان إلی البیت يشاهدان ورا 
ان قرررد وعلرررل بصرررورة مثالیرررة كرررألن بیامرررالیون الرررذي   ؛ذروة الصرررراع برررني الفرررن واضتیررراة يف اظتسررررحیة
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ذا يراها وهي ونرأی كه. نسة ووزاول أعمال البیتكمن زوجتال حني يراها حتم  اظت شمئزّ ي، جالویا
الفررن يف  بفقرردانوحيررس ،   اصتمررال اطتررالص اجملررردثّررانررت يف ذهنررال والرريت دتكعررن الصررورة اظتثالیررة الرريت  

 .حتدث بینهما  یما بعد عنیفة ان األمر ذريعةض ظتشاجراتكو  (.ٕٓٔ: مٜٜٗٔ، العشماوي) حیاوال
ما أقذر الدار  منذ غادرناها وهري ( وفحص بیدها الرياش واأل اث): جاالتيا -»

 نسة؟كم الغبار علی الفراش  أين اظتكمهملة  اُنظر لقد ورا 
 ماذا وقولني ؟( يفیل ويلتفت إلیها): بيجماليون -
 قط أنك يف استیاق إلی حديثي ليبدو علیك ( نسكو هي و): ج -
 نسني اآلن؟كأو:   -
 ذا بني هذا الغبار؟كان أن نعیش هكأوظن يف ا م: ج -
 نسة كويف يدها م ..آ ( اظتخاطس لنفسالكويقول  ، يتأملها ملیاض ):   -
 ماذا وقول؟( ولتفت إلیال): ج -
 (...فیالكيضع رأسال بني  )  االْ أيتها اظترأة :   -
 ار ة كيا لل،  همُت ما وعي: ج -
 نسة كار ة  إ  مل أانع امرأة يف يدها مكنعم إ ا هي ال:   -
 آ   إني لسُت عملك الفي ( نسة يف يدها ووداريها يف خا  وأملكإلی اظت ونظر: ج -
 .(ٚٓٔ-ٚٔٔ: مٜٗٛٔ، یمكاضت) «( ...فیالكيضع رأسال بني  ):   -
برررر   ، حیاوررررال وحبررراليف ؤدي لررررال دوَر سرررريٍك وررر مرررنكأّن بیامرررالیون لينظررررر إلررری جالویررررا   يبررردو

 یغضرس سرديداض حینمرا يرری أن آ رار الفرن ، عارضة األزيا  اليت وعرض  نونال ومواهبال وآ رار خلقرالك
أن يریرل  نرالكفنرال ولميلائنرات مسرّخرةض كأن يرری ال بعبرارة أخرری إّن الفنران حيرسّ  ؛زائلة يف جالویرا
 .يبقی الفن أمراض مثالیاض إلی األبد   أنضّ یف ، أمراض عادياض  الونكزوال الفن أو  

 القلق للفن دون االهتمام بحياة اآلخرين .4-4
سبس اهتمام هیانز وبیامالیون بالیزا وجالویرا هرو اضتررص علری  نهمرا  يف يف اظتسرحیتني أنّ الحَ يُ 



 ، حسين جوكار سانييأبو  نيحس ونيجماليب تييدراسة مقارنة لمسرح

66 

 مرن هیانرز وبیامرالیون يقلرل  ونفصرال حینما وريد إلیزا وجالویرا أن . اضترص علی حیاة اظترأوني ل
 .ران بفنهما ويقلقان لالك ما يفإب   النفصال من لينامقلقهما لسبس ال نكل،   من الفناننيِ ك

 شو: أ
قرد وعرّودُت : قرائال اإعادهتريسرعی هیانرز ، ا إلری منزلرالهترر ض إلیرزا إقررتاَح هیانرز علری عودو مابعد
 «أنرا لأهرتم برأي سرخص ليهرتم  »: لرالووقرول ، طلبرال  الوقبر أما إلیزا . اووك وحضوركعلی 

(shaw, 2002: 315.)  ارريوي دوقرةض إن   ملَِ : وسرألال، یفیة وعاملال معهراكو  إلیزا عن  كوشوحینما
 .ضمن مهنتال من انكذلك   هیانز ألن يعتقد ومستقبلي؟ ةیايت هتتم ل أنك أي -   رتثكلو نتك

 رتث  ؟كنت ل وكذلك إن   ظتاذا  علتَ : إليزا -»
 .(317: نفسال) هذ  هي مهنيت، ]ةماسة[ عاباض : هيجدز -
 دِت لقرد برردّ . ]يررنهض ويتارول غررري قرادر علرری التحمر [ إلیررزا أنرت معتوهررة: هــ -
 .حینما نثرهتا أمامك، نزاض بالنسبة إاّ كاليت دتث   ، اري اظتیلتونیةكأ 
 ألج  أي سي  أعود؟: إ -
أ العثمرا  وينحري مرن  وقرال ؿتوهرا[ مرن كربتیرال علری اظتتك]يثس  ارأة علری ر : هـ -

 .هذا هو ما جعلي أحتداك. أج  أن نلهو
 ومن ايتم  أن وررد  غداض إذا مل أ ع  ما وريد  أن أ علال؟: ]حتول وجهها عنال[: إ -
 .  ما وريدين مي  علالكي غداض إذا مل أ ع   كوباستراعتك ور  ؛نعم: هـ -
 .وأذهس ألعیش مع زوجة أ : إ -
 أو وعودين إلی بیع الزهور؟، نعم: هـ -
ون مسرتقلة عنرك كرأو   أدتنی لو أستریع العرودة إلری سرلة زهروري  سروف أ: إ -

ون  ظترراذا سررلبتي اسررتقاللیيت؟ ظترراذا ختلیررت عنهررا؟ إنرري كرر  هررذا الكرروعررن والرردي و 
 .(319: نفسال) «ظتالبسي الفاخرة، عبدة اآلن

قرررد  ائنررراتكأّن الكررو ، معاملتررال األسررریا  أحیانررراض كمرررا يررررا   أّن الفنررران يعامررر  مررع  ا مضرریؽتررر يبرردو
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قلقرال ػتاولترال عرن ام ورن، دة إلیرزا إلری بیترالاعرإ حيراول هیانرز  لهذا عنردما ؛ نال یها عرض یل تُخلقَ 
سررلعة لعررض  نررال كبعبررارة أخرری حيرراول هیانرز أن يُعیررد إلیرزا   ؛سررتقب  ينتظرهراوظت ة إلیرزایرراضتلفنرال ل 
 . هو يفقد سیئاض يظهر  یال براعة  ّنال وعتذا يسعی أن حيتفيف هبا تال إلیزاكألنال يعلم إن ور  ؛ قط

 يمكلحا:  
نهرا وعتقرد أنرال خرري  عتمرا كل، ا  ومع هذا وفتخر برالكعندما وشاهد جالویا إعراض بیامالیون عنها وبدأ بالب

الرزوال يومراض بعرد ألن اصتمال الذي وتمّتع برال ويُرَعرّد جرز اض مرن  رن بیامرالیون يسرري ؿترو ، أن يفرتقا عن بعض
و وعترر  ، ذلك وعرررف جالویررا أّن بیامررالیون ل حيبهررا حبرراض حقیقیرراض . كرروهررذا أمررر ليتحملررال بیامررالیون، يرروم

علری  روت  ليقلرل بیامرالیون موهترا ّلم جالویرا عرررنكحینمرا ورت،  يائال الفي   ضالض عرن هرذاكموهتا ادمة ل
 .(ٕٙٔ: مٜٗٛٔ، یمكاضت) «راب عملي اصتمی  يتحول إلی و»: ب  يقول عتا، زوجتال

إ   خورة بك يا بیامالیون  ان خري ما يفّ هو ( الدموع يف عینیها: )جاالتيا -»
 ...  يررررروم ميضررررري وتّسرررررع معرررررال اعتررررروة بینرررررك وبیررررريكرررررإن   ..نكرررررول ..مرررررن ارررررنعك

 بیامالیون  نس أن نفرتق 
 نفرتق؟ : بيجماليون -
 ..  يوم أسري خروة ؿتو اعترمكإ  يف  : ج -
 هترمني؟ :   -
ألریس سَرعري معرضراض للشریس ووجهري  ..ر يف ذلك يرا بیامرالیون؟كأمل وف: ج -

 وإنك لوستریع أن وتخی  ذلك  ..وجسدي، للتااعید
 ل أستریع :   -
هرررو  ..ر يف سررري  آخرررر أيضررراكرررينبغررري أن وف ..إ  لسرررُت عملرررك الفررري : ج -

   أ ر لعبقريتك كاحتمال مويت  وبال ميحی  
 ن أن أطیل ذلك كل مي ..مووك  ل( لنفسال اظتخاطس: )ك  -
  يائك الفي كب  ألنال ادمة ل ..ل ألنك حتبي ..أعرف هذا: ج -
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 .(ٕٗٔ-ٕٙٔ: نفسال) «عملي اصتمی  يتحول إلی وراب( اظتخاطس لنفسال: )ك  -
إّن الرردا ع الررذي يررد ع بیامررالیون ؿتررو جالویررا هررو أّ ررا معرررض لعرررض  نررال وعبقريتررال وأنررال لحيررس 

 قلقال هذا ، لمات ودل علی سريها ؿتو الزوالكنال أن يسمع  كوعتذا لمي، جالویا بصفتها زوجة لال
 .لينشأ عن حبال لزوجها ب  عن  نال الذي يسري ؿتو اعترم ودرنیاض 

 انتهاء الصراع .5-4
وجالویرا ّ  من إلیزا . كنری يف  اية اظتسرحیتني مناهر وسري هبا ؿتو انتها  الصراع بني الفن واضتیاة

يواارالن اضتیراة معهمرا إلری أن يظهرر  یهمرا مظراهر  نو مرا أو إلری  ان أّن هیانز وبیامالیونكودر 
إذن وصرر  اظترأورران إلرری أّن الفنرراَنني ليُعَنیرران هبمررا . ونررا مسرراعدوني لتنمیررة  نهمررا وعبقريتهمرراكأن و

برر  ، إطررار اضتیرراة الزوجیررةوأ مررا ليعیشرران معهمررا يف ، بصررفتهما امرررأوني عتمررا قیمتهمررا وعاطفتهمررا
نرران مررن أن ووااررال حیاهتمررا جبانررس ك لررذلك لوتم، وسرریلتني  ههررار عبقريتهمرراكينظررران إلیهمررا  

 . تنتهي الصراع بني الفن واضتیاة يف اظتسرحیتني بانفصال الزوجتني عن الزوجني، الفناَنني

 شو: أ
، ن وتزوج بفريدي الذي سیاعلها سعیدةوقول إلیزا أ ا وريد أ، يف الصراع األخري بني هیانز وإلیزا

وه  يستریع أن نع  منك أي سري  آخرر أيضراض؟ هرذا النروع مرن التصررف : ويسأعتا هیانز قائالض 
ر برأّن  ريردي أراد أن يعریَش مرع إلیرزا كريعي أّن هیانز ليف ؛يُرينا وجهة نظر سو جتا  الفن واضتیاة

حترزن إلیرزا ووررّد   را يضرّیع ، عترذا. وسریلة لر رع سرأنالكمعهرا  ومل يُرِد أن يتصرف ،  یستمتعان ةیاهتما معها
 ینتهري . مرا عاملهرا هیانرز ومل يهرتم ةیاهترا، ك نراها وهي ل هتتم هبیانرز و نرال.  نال وحيط من سأنال و نال
 .بانفصال إلیزا عن هیانز وزواجها بفريدي -بني هیانز وإلیزا - الصراع بني الفن واضتیاة

ان ضررررعی  الشخصرررریة كرررروإذا  ، حيبرررري  عررررالض وهررررو لرررریس أزتررررل ريرررردي : إليــــزا -»
ثرررررر ؽتررررن هرررررم أ ضرررر  مررررري والرررررذين كر ررررا سررررریاعلي سررررعیدة أ، یناض ويريرررررد كومسرررر

 .يزعاوني وليرغبون  
ــــز - هررررررررو  هرررر  يرررررستررررررررررریع أن نعرررررررررر  مررررنررررررررك أي سرررررررررري  آخرررررررررر؟ هرررررررررذا: هيجد

 (show: 1992: 289) اظتهرررررم 
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ــ - ني الررررذي ك ريرررردي    ذلررررك الشرررراب األزتررررل  ذلررررك الشرررریران اظتسرررر: ]يصررررعل[: هـــ
 اض؟ك  أل وفهمني بأني جعلت منك زوجة وناسس مل ..ليستریع أن حيص  علی عم 

 .لأريد منال أن يعم . فاية بالنسبة إاّ كاض  ا  یال الكهذا نع  منال مل.  ريدي حيبي ::إ -
 ها  ها  ها : هـ -
سأنشررر إعالنرراض يف الصررح  أعلررن  یررال بررأن الدوقررة الرريت اررنعتها مررا هرري إل : إ -

ون دوقررة بررنفس كرروأ ررا سرروف وعلّررم أيررة إنسررانة لت ...بائعررة زهررور قمررت بتعلیمهررا
 .(329-326: نفسال) «الرريقة ويف ستة أسهر

: هیانرز را يعتقرد برال ، إذ نستنبط عما جری بني الرزوجني، قد يقارن الفناُن بعض األسیا  بالفنون
ن كو إذا مل ي، علی ا نسان أن يبي حیاوال الزوجیة علی الفن دون الهتمام باضتس واضتیاة نفسها

 . هو غري لئل للزواج ودتشیة اضتیاة، لفريدي  ن  نع  بال من إلیزا سیئاض آخر

 يمكلحا:  
أن يف ألنررال يرررتدد ، الواقعیررةيثررور علرری اررورة اظترررأة  - بیامررالیون - الفنرران أنّ  یمكرروو یررل اضت نررری يف مسرررحیة

 نسرا نس ووتصررف وصررف الكرو ا وهريا يراهرعنردمن كر نال اطتالرد؟ لهي  مهي زوجتال الواقعیة أه  جالویا 
ورتلط علیرال األمرر  اليردري حینئرذ ، دتثرال عراجيإلری هرا وقلبیردعو اآلعترة أن  ،  ا لیست  نال اظتثاابأ حيس

ضرربات مث يضررب بیامرالیون  ؟ اضتیراة أم الفرن ؛وأيهمرا األنبر أيهمرا األرتر  ، أيهما األا  وأيهما الصورة
غرائز  وجعلال يتحرول مرن  نران أُحرادي النظررة  كنتقاماض من التمثال الذي حرّ اعلی التمثال وحيرمال نسة كباظت

م وهبذا التحری. طلس من  ینوس أن وبعث  یال اضتیاةو  اظترأةَ  ت استهی، اضتیاةؿتو غرائُز  یال الت كإلی رج  حتر 
 .هذ  ينتهي الصراع بني الفن واضتیاة يف اظتسرحیة

عملري وخرذوا  إاّ  ردوا ؛أيتها اآلعتة  يا  ینروس  يرا أبولرون( يف اطتارج اائحاض ): بيجماليون -»
 .(ٜٕٔ: مٜٗٛٔ، یمكاضت) انت كما  كأريدها دتثال من العاج   ..م  ردوا عليّ  يكعمل
 ..إروفعرری عررن جالویررا أيتهررا اضتیرراة ( دتررد يررديها ؿتررو جالویررا اظتررقررة: )فيدــوس -
:   ــــ    .(ٖٓٔ: نفسال)( جالویا جتمد  وق القاعدة) ..من عاج  یها دتثالض كواور 
. لقد اختلط األمر يف رأسي ..آ  ...لأريد أن أری اورهتا جامدة متحارة ...ل



 ، حسين جوكار سانييأبو  نيحس ونيجماليب تييدراسة مقارنة لمسرح

66 

 ؟ أيهمرا األرتر  وأيهمرا األنبر : ؟  قر  ا يرا نرسریسأيهما األار  وأيهمرا الصرورة
 .(ٖٗٔ: نفسال) ؟ اضتیاة أم الفن

نسرة كويتمشي خبرا  قیلة ؿترو التمثرال ويهرز رأسرال يأسراض مث يرأيت باظت  ينهض ببط)
 .(٘٘ٔ: نفسال)( نسةكوينهال علی رأسال باظتقبض الصلس للم

 تعس؟ال أيهّاماذا  علَت  ..ها الشقي؟ّي أماذا  علَت : نرسيس -
 .يُت واجيبأدّ :   -
 .بیامالیونإنّك انتهیَت يا : ن -
 .أحس ال د ..يف سبال حشرجة ..علی حل ..أنت ..إنّك:   -
 أ أغلل هذ  النا ذة؟: ن -
 .(ٙ٘ٔ-ٜ٘ٔ: نفسال) «لقد آن األوان ..نعم ..يف حشرجة:   -

أنّرال : حیرث حيرسنظررة مثالیرة   ینظرر إلیرال ؛أنرال ليرزول أبرداض كأحیانراض و أّن الفنان ينظر إلی الفن  يبدو
بالرال بوررر ، وعبقريترال س  نرالكرالرذي يع الدتثالَربیامرالیون  حيرّرم  عنردما. بانتها  الفنونتهي اضتیاة 

 .أبداض  عد يستریع أن يواا  اضتیاةأنَّال مل يُ 

 الدتيجة
رستقراطیة ومن دتثال إلی أمرأة امرأة  قرية إلی ارة التحّول من كيف   سرحیتنياظتذتة لقا  واضح بني 

قرررد  یمكرررأن وو یرررل اضت ك يفالسررر ، الالحرررليف ر السرررابل مرررن الربیعررري أن يرررؤ ّ  النررركل، امررررأة رتیلرررة
 .ر  سرحیتالالبنا  اظتسرحي لدی برناردسو ووأ ّ متع باست

إن . الصرراع برني الفرن واضتیراة هرامن ؛یمكرضتاظتسرحیة سو يف مسررحیة والوجو  بعض اطتصائص  نشاهدُ 
برنرارد سرو يفّضر  هیانرز  نرال وؾتاحرال علرری  عنررد ؛اظتسررحیتنيإحردی اطتصرائص الرمزيرة يف هرو الصرراع هرذا 

 عر براعترال يف علرم الصروویات  يثبرت مابعرد نرالكلهو يهتم بالیزا قب  ؾتاحال يف التاربرة  ، حیاة إلیزا ومصريها
حینمرا   ، م مغررممتریّ  ةعاملرمعامر  جالویرا يیم كرمسررحیة وو یرل اضتيف إن بیامالیون . أبداض  هبا ل يعتي، إلیزا
 وهبرذا يفّضر . احیاهَتر  یُنهري، حيرس برزوال  نرالاارت حیة  نها عندماكل، براعتالال و هر  یال  نَّ يُظانت دتثالض ك
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   مرررن هیانرررز وبیامرررالیون حینمرررا كررربعبرررارة أخرررری  . ومصرررريمها علررری حیررراة اظتررررأوني،  خلرررودَ و همرررا  نَ  الفنانررران
 هتمامعاسر  كيُقّرران ور ، يؤدي إلی زوال  نهما ألنفسهما تنييشاهدان أّن العناية إلی اظترأوني وجعلهما معشوق

لصررراع بررني رغبررات الفنرران لر يالقررول بررأن اظتسرررحیتني مهررا وصررو  اننرركیمعلرری وجررال األرض   انررو كمل و مرراأ ّ ك
الريت لورضری بغرري الفرن هرد اض و ، اورال الفنیرةكال والتنسك يف اومعة الفن وملدونول رغبات اليت حتُ ال ؛اوالكومل
هیانز وبیامالیون  ناعالی ، اركمن أ  نفسهماأإمنا يرمزان باظتسرحیتني إلی ما يدور يف  نياوبكالإّن . آخر
 .وعرق  علی وجال الفناليت  اللحیاة ووعلقاهت ينإلیزا وجالویا رمز  يعت انو ، انتالكللفن وم ينرمز 

حیث وُظهر ، اظتسرحیتنياوبني قد استراعا أن يعرضا خصیصة الصراع بني الفن واضتیاة يف كهنا نری أن ال
يؤ ُِر أحیاناض  -اوس والشاعر واظتخرِج وغريهمكوهو يتمثّ  يف الرّسام واظتمثّ  والالعس وال - اظتسرحیتان أّن الفنّان

نوع ، إّن يف هذا التعام  من قَِب  الفنان. سلع وُباع ووُشرَتی يف السوقك  سي  ويتعام  مع اآلخرين  ك نال علی  
إن  - وأّما إنابیتال، التعام  هي ضیاع الِقَیم ا نسانیة واليت ليهتم هبا الفنان  سلبیة ؛ا نابیةذلك كمن السلبیة و 
 .الذي ليعّوضال الفنان بشي  آخر، انة الفن اظترموقةك هي الهتمام   -َاحَّ القول

 المصادر

 العربية: أ
 .تابكاعتیئة اظتصرية العامة للمرابع : مصر، يمكعشرة آالف خبوة مع الح (،مٜٚٛٔ)  تحي، األبیاري

: مصر، أزتد هالل يس: مراجعة، الشري  خاطر: وررتة، موجز تاريخ الدراما االنجليزية (،مٜٜٜٔ) إ ور. ب، إيفانز
 .تابكاعتیئة اظتصرية العامة لل

 .شتت: هتران، چاپ اول (،دراسات نظرية و تببيقية) ا د  المقارن (،هٜٖٔٔ) خلی ، پرويي

، ا د  االنجليزی من البدايات في القرن السابع إلی ثمانيديات القرن العشرين (،مٜٜٓٔ) ج، و روبروسج ،  ورنلی
 .دار اظتريخ للنشر: الرياض، أزتد الشووات: وعريس

 .تبة  ضة مصركم: الفاالة، الرمزية في ا د  العربي (،مٜٛ٘ٔ) درويش، اصتندي

 .ر مصر للرباعةدا: مصر، بيجماليون (،مٜٗٛٔ) وو یل، یمكاضت

 .تاب العربكمنشورات احتاد ال: دمشل، مقاربات تببيقية في ا د  المقارن (،مٕٓٓٓ) ماجدة، زتود

 .منشأة اظتعارف: ندريةكسا ، ٔط، ريكبرنارد شو تاريخ حياته الف (،مٜٚٙٔ) أزتد، يكخا 

 .دار اصتی : بريوت، ٔج، ٔط، دراسات في ا د  العربي الحديث و مدارسه (،مٕٜٜٔ) ػتمد عبد اظتنعم، خفاجي
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 .ر العر كدار الف: القاهرة، المسرحية نشأتها و تاريخها و اصولها (،لوا) عمر، الدسوقي

 .تبة اضتیاةكمنشورات دار م: بريوت، ٗج، تاريخ آدا  اللغة العربية (،مٕٜٜٔ) جرجي، زيدان

 .البحار دار: بريوت، تابع الشيبان (،مٕ٘ٓٓ) جورج برنارد، سو

 .دار الشروق: القاهرة، ٔط، دراسات في الدقد المسرحي و ا د  المقارن (،مٜٜٗٔ) يكػتمد ز ، العشماوي

 .دار اصتی : لبنان –بريوت ، ٔط، الجامع في تاريخ ا د  العربي ا د  الحديث (،مٜٙٛٔ) حنا، الفاخوري

 .دار الشروق: القاهرة، ٔط ، أدباء عر  معاصرون (،مٕٓٓٓ) جهاد،  اض 

 .تاب العربكال حتادا: دمشل، تأصيل المسرح العربي بين التدظير و التببيق (،مٜٜٜٔ) حورية، ػتمدزتو

 .دار اظتواسم للرباعة و النشر و التوزيع: بريوت، ٔط، ا د  العربي الحديث نماذج و نصوص (،مٜٜٜٔ) سامل، اظتعوش

 .دار غتدلوي للنشر و التوزيع: الردن –عمان ، ٔط، الدقد الاقافي المقارن (،مٕ٘ٓٓ) عزالدين، اظتناارة

 .دار  ضة مصر للربع و النشر: القاهرة -الفاالة، ٖط ، يمكمسرح توفيق الح (،لوا) ػتمد، مندور

 .لعودةدار ا: بريوت، ٖط، المقارنا د   (،مٜٜٜٔ) غنیمیػتمد ، هالل

 الفارسية:  
 .برگ: هتران، ٔج، چاپ اول، درام نويسان جهان (،هرٖٚٚٔ) منصور، خلج

 .لیوسا -بديهال: هتران، چاپ اول، انديشه های زرين برنارد شاو (،هرٖٛٛٔ) مهرداد، رضايی

 .پارسا: هتران، چاپ اول، رميیكػتمد حسني  : مرتجم (،العودة إلی ماتوشالح) عمر هزار ساله (،هرٜٖٙٔ) جرج برنارد، ساو

 اإلنجليزية: د
Shaw, George Bernard )1992); Pygmaliow And Major Barbara, Introduction: Michael 

Holroyd, Printed In The United States Of America, Published By Bantam Dell. 

,ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  (2002); Pygmalion, Translated: Hussam Sadek Al-

Tumaimy, English – Arabic, Beirut- Lebanon: Dar Al-Bihar. 
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 ًنیگمالیپ ةشىامیدي وما یقیتطب یبررس

 («یهىر ي زودگ انیچالش م»مًضًع  ) با محًریت

2حسیه جًکار ،1یساویابً هیحس
 

 یخًارسم داوطگبٌ یعزب بتیادب ي سببن گزيٌ بریداوط. 6

 یداوطگبٌ خًارسم یعزب بتیسببن ي ادبارضذ  یکبرضىبس. 6

 دٌیكچ
ٍ  «جزج بزوبرد ضابي »اثز  «ًنیپیگمبل» ةومبيطىبم  یِاسا  کاٍ باٍ خابوز دير     یَابي  اس ومبيطاىبم

 یبریتًجٍ بس ،یعذ اوسبوآن بز بُتمزکش َمچىیه  ي یاجتمبع ي یبسیمضمًن آن اس مطکالت س

مطاک   ر اياه ومبيطاىبمٍ   اسا . بزوابرد ضابي د    ي پژيَطگزان را بٍ خًد جلب کزدٌ اس وبقذان

 َىاز ي  بنیا م شيدر خالل آن مطاک  َىزمىاذ در تماب    ، يرا وزح ومًدٌجبمعٍ  یاختالف وبقبت

ٍ  ،«تًفیق الحکیم» گزياس وزف د هیاس . َمچى گذاضتٍ صيبٍ ومبویش را  یسوذگ باب   یا ومبيطاىبم

ٍ  ٍي وًضتبض ةاس ومبيطىبم یزيزپذی، بب تأثَمیه عىًان تًجاٍ باٍ مطاک      آن یمًضاً  الال   کا

ٍ قا یتطب ی ا فیتًلريش بب . ايه مقبلٍ اس  یسوذگ َىز ي بنیم شيتمب يعىیَىزمىذ  بزرسای   ی با

 سٍيمقب هيا .دَذ یوطبن م یبز تئبتز عزب را یتأثیز تئبتز غزب ومبيطىبمٍ پزداختٍ يتطبیقی ايه دي 

 اوجاب   یسواذگ  َىاز ي  بنیا چابلص م  یعىا ي سام یمکتب سمبًل یَب یژگياس ي یکيبزاسبس  شیو

ٍ  یَب جٍیوت اس ؛ ضذٌ ٍ   طابن مای  وپاژيَص   ساآماذٌ   دسا   با اس  ًنیگمابل یي پ ىاش یگیَ دَاذ کا

 دي سن سزوًضا   ي یذگرا بز سوَىز در   یمًفق ،طىبمٍيدي ومب ي َىزمىذ یالل یَب  یضخص

 دَىذ. یم حیتزج بیي گبالت شایلا یعىي داستبن

 

 ي؛ تًفیق الحکیم.ب؛ بزوبرد ضًنیپیگمبلومبيطىبمة ؛ ادبیبت تطبیقی: ها لیدياژٌک
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