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ا لهذه اختٌار قضٌة مصطلح "الكالسٌكٌة" موضوع  لعل السبب الذي دفعنً إلى 

ا فً أوروبا وأمرٌكا، الدراسة هو المشاكل التً واجهت الدراسات الكالسٌكٌة مإخر  

من داخلها ومن خارجها، حتى إن الكالسٌكٌٌن أنفسهم اعترفوا بما أطلقوا علٌه "أزمة 

وفً مسماه وفً ومن ثم أعادوا النظر فً علم "الكالسٌكٌات"  (2)الكالسٌكٌات"،

دارسٌن قَِبل وحدث ما ٌشبه الثورة فً مفهوم المصطلح من  (3)مدلوالت المسمى.

ا إلى فرٌق الدارسٌن الذٌن مضاف   Feminists،(4)ل الناقدات النسائٌات بَ رادى، ومن قِ ف  

 على نحو ما سنرى. Martin Bernal (7391-3179)،(5)تبنوا آراء مارتن برنال 

"الكالسٌكً" من أكثر المصطلحات المثٌرة للجدل، بل عد مصطلح ٌ   

 (6)ا.والمضللة أحٌان  

ٌهدؾ هذا البحث إلى دراسة التطور الذي طرأ على مصطلح "الكالسٌكٌة"،  

 وذلك من خالل مبحثٌن رئٌسٌٌن: (7)ما كان علٌه وما آل إلٌه،

 واستخداماته ،المبحث األول خاص بالمعنى االشتقاقً والداللً للمصطلح -

 ا.قدٌم  

المبحث الثانً خاص بؤهم التؽٌرات التً طرأت على استخدامات هذا  -

 المصطلح منذ القدم وحتى ٌومنا هذا، وما ٌحمله من دالالت جدٌدة.
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األصل،  هو مصطلح التٌنً "كالسٌكً"البالنسبة للمبحث األول، فمصطلح 

 الالتٌنٌة عدة معان  ، ولهذه الكلمة فً معاجم اللؽة classisالالتٌنٌة  من الكلمة مشتق  

 وهذه المعانً هً: (8)مستمدة من المصادر القدٌمة التً أوردتها،

     Serviusطبقة من طبقات الشعب، وذلك بعد أن قسم الملك سرفٌوس تولٌوس  -7

 Tullius
 الشعب الرومانً إلى ست طبقات. (9)

 الجٌش، والقوات البرٌة على وجه الخصوص. -3

 األسطول أو القوات البحرٌة. -9

 أٌة طبقة أو مجموعة من الناس.  -4

فً البداٌة بالتقسٌمات االجتماعٌة  classisعلى هذا النحو ارتبطت كلمة 

ا للممتلكات، أصبحت كلمة والعسكرٌة بصفة عامة. ولما كانت هذه الطبقات ترتب وفق  

classis  ،تعنً "الصفوؾ األولى فقط" سواء أكان ذلك فً الجٌش أم األسطول

وهكذا صارت الصفوؾ  (10)ألؼنٌاء القادرون على تسلٌح أنفسهم،والمقصود بذلك ا

أفضلٌة فئة من الناس  classisاألولى مكونة من صفوة المجتمع، ومن ثم حملت كلمة 

 على ؼٌرهم.

وطالما كان ما ٌمتلكه الفرد ٌحدد عملٌة تصنٌفه فً كل من المجتمع  

بالضرورة مرتبطة بؤفضلٌة ما، وهذه النقطة  classisوالجٌش، لذا أصبحت كلمة 

لجمالً لمصطلح رتكز علٌها التحدٌد النوعً وااتوضع فً االعتبار، فهً التً 

 نتقل إلى حقل األدب.ا"الكالسٌكٌة" حٌن 

، بدورها classis، المشتقة من كلمة classicusوبطبٌعة الحال صارت الصفة  

طنون الرومان، بل ومرتبطة بالطبقة العلٌا مرتبطة بالطبقات التً انقسم إلٌها الموا

 (11)بصفة خاصة.

ق.م.( فً مإلفه  716-49) Ciceroاستخدم الخطٌب الرومانً شٌشرون  

تصنٌفه للفالسفة الرواقٌٌن، فوضع  عند classisكلمة  Academica"األكادٌمٌات" 

، مقارنة بالفٌلسوؾ الٌونانً quintae classisا منهم فً المرتبة الخامسة بعض  

انتقلت ثم بعد ذلك  (12)،ق.م.( 911حوالً  -461)حوالً  Democritusدٌموقرٌطس 

العصر اإلمبراطوري بما تحمله من دالالت األفضلٌة والسبق،  إلىهذه الكلمة 
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، classiciالرومان على الفئة المتمٌزة من الكتاب صفة أطلق  (13)ودخلت حقل األدب.

-739)حوالً  Aulus Gelliusجاء تمٌٌز الكاتب الرومانً أولوس جٌلٌوس  من هناو

Noctes Atticaeم.(، فً المقطوعة الشهٌرة من مإلفه "اللٌالً األتٌكٌة" 711
بٌن  (14)

، أي "الكاتب scriptor classicus""الكاتب من الدرجة األولى، وٌطلق علٌه 

، أي "الكاتب "scriptor prolitarius"الكالسٌكً"، وكاتب الطبقة الدنٌا وٌطلق علٌه 

 (15)المتدنً".

، وفٌها ٌقتبس ترتبط بهذا السٌاقألولوس جٌلٌوس  أخرى هناك مقطوعة

 Marcus Porcius Cato (394-743جٌلٌوس ما قاله ماركوس بوركٌوس كاتو 

طلق علٌهم كاتو أوهم من  "،primae classis"ق.م.( عن مواطنً الطبقة األولى 

لٌعنً "، infra classemطلق مسمى "أ"، أي "ٌنتمون إلى طبقة"، وclassiciمسمى "

أنه لٌس  -على نحو ما ورد فً نص أولوس جٌلٌوس-"دون الطبقة". ٌرى كاتوبه 

، ولكن فقط أهل "classici"طلق علٌهم ٌ   (16)جمٌع المسجلٌن فً الطبقات الخمس

جمٌع وفً لطبقة الثانٌة المسجلون فً االطبقة األولى من أصحاب األمالك. أما 

ٌ   ما تمتلكالذٌن ٌمتلكون أقل موهم الطبقات األخرى   طلق علٌهمالطبقة األولى فكان 

 ."infra classem"مسمى

فً فترة معروف ا كان  "classici"وهكذا ٌمكن القول إن مصطلح  

ا، اإلمبراطورٌة الرومانٌة لإلشارة  (17)بصورة أو بؤخرى، حتى وإن لم ٌكن منتشر 

اب الطبقة األولى". والتصنٌؾ هنا على أساس ت  نتقاة"، أي "ك  إلى "طبقة المإلفٌن الم  

 النوع والجودة. 

ٌرى بعض النقاد أن مصطلح "كالسٌكً"، هو المقابل للكلمة الٌونانٌة 

κανών
تستخدم للقٌاس"، أو "مسطرة".  تعنً فً المعجم "عصا مستقٌمة التً (18)

  ٌ ا، وصارت تعنً "المعٌار" أو "النموذج" أو واكتسبت هذه الكلمة معنى اصطالح

صفتً االستقامة  κανών كلمةت ومن ثم حمل (19)"القاعدة" أو "المقٌاس"،

 والمصداقٌة. 

 ردفهو لم ٌٌن" نتقلتعنً "قائمة من الكتاب الم   κανώνكلمة أما عن استخدام 

 (20)بهذا المعنى إال فً القرن الثامن عشر. الكلمة خدمستَ فً العصور القدٌمة، بل لم ت  
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ق.م.(  91-911إلى العصر السكندري ) κανώνومع ذلك فقد نسب البعض كلمة 

ولعل السبب فً  (21)ا.بصورة أو بؤخرى، حتى وإن لم ٌكن ذلك الربط بٌنهما صحٌح  

نتقاة هذا التداخل هو وجود قائمة   فً اإلسكندرٌة.  المعتمدٌن ابت  من الك  م 

  ٌ ا طلق فً واقع األمر لم ٌكن  ولم  κανώνكلمة  "القائمة السكندرٌة"على قدٌم 

خدم هذه الكلمة فً اإلسكندرٌة بهذا المعنى الحدٌث المعروؾ لنا اآلن من كلمة ستَ ت  

(canon)،(22)  اب ت  معتمدة" من الك  منتقاة  قائمة"التً تعنً فً العصر الحدٌث

 (23)المصنفٌن فً كل فرع من فروع األدب، على أساس االنتقاء.

ت اب وإن جازالتعبٌر فهذه القائمة  األولى فً  القائمة لم تكن هًمن الك 

-915)حوالً  machusCalliكالٌماخوس   Πίνακεςاإلسكندرٌة، فهناك "فهارس"  

ففهارس كالٌماخوس  (24)ٌن،قائمتبٌن ال الواضح ق.م.( التً سبقتها مع االختالؾ341

 (25)قائمة على انتقاء مجموعة محددة. كنتم ول ،ا لما تحتوٌه المكتبةكانت تصنٌف  

ا للدراسة وللشروح وجزء فقط مما ورد فً فهارس كالٌماخوس هو ما كان موضوع  

ٌختلؾ عن فهارس محتوٌات  κανώνأن مصطلح   ، أيوالتعلٌقات والتحقٌقات

 .indicesكلمة ، التً ٌقابلها فً الالتٌنٌة كالٌماخوس Πίνακεςالمكتبة مثل "فهارس" 

التً  (26)" بمكتبة اإلسكندرٌة القدٌمةمنتقاة ا أن توجد "قائمةلم ٌكن ؼرٌب  

أهمها اقتناء الكتب وتجمٌعها بصورة  ،اضطلعت بعدة مهام مٌزتها فً العالم القدٌم

ثم تصنٌؾ هذه المقتنٌات من الكتب وفهرستها بصورة منظمة،  (27)لٌس لها مثٌل،

فً  (28)وبناء على هذه الخطوة جاءت الدراسات النقدٌة والتحقٌقات للنصوص القدٌمة.

وعلى  (29)هذا الجو العلمً الجاد كان من الطبٌعً أن تخرج "القائمة" السكندرٌة.

فً  وح والتحقٌقاتأساس هذه القائمة ظهرت الدراسات النقدٌة للنصوص والشر

 (30)،نسخها من أجل التعلٌم فً المدارس تكرر. ونسخت هذه النصوص، واإلسكندرٌة

نصوص هملت ، فً حٌن أ  بصفة عامة ٌنستًومن أجل القراء المتعلمٌن فً العالم الهل  

 (31)قل أهمٌة، فطواها النسٌان.أأخرى 

لعل مصدرنا الرئٌسً عن "القائمة السكندرٌة" هو البالؼً والناقد الرومانً 

حٌث أورد بالكتاب  (32)م(،35حوالً  -م 95)حوالً  Quintilianusكوٌنتٌلٌانوس 

اب الٌونان ت  قائمة بك   Institutio Oratoriaالعاشر من مإلفه "تعلٌم الخطابة" 
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الذٌن ٌنبؽً على الخطٌب أن ٌقرأ أعمالهم لٌس فقط بهدؾ أن ٌحسن  (33)والرومان

ٌ   (34)من لؽته وأسلوبه، وهو أن ٌعتاد أال ا بل كذلك بهدؾ آخر ٌحمل معنى أخالق

تعود إلى  "واألرجح أن "القائمة السكندرٌة (35)الخطٌب على ما هو "أفضل".

 731حوالً -351)حوالً   Aristophanes Byzantiusأرٌستوفانٌس البٌزنطً

-376)حوالً Aristarchus Samothraciusالساموثراكً  ق.م.(، وأرٌستارخوس

اللذٌن وضعا قائمة مصنفة بؤفضل الشعراء فً كل فن  (36)ق.م.(، 744حوالً 

 ἐγκριθέντες.(38):  النقاد فً العصر الحدٌث مسمى وهم من أطلق علٌهم (37)شعري،

وهو بمعنى "أن ٌقبل" أو "أن ٌوافق على"،   ἐγκρίνειν من الفعلذه الكلمة مشتقة وه

، أو "أن ٌمٌز"، أو "أن "ٌفصلبمعنى "أن   κρίνεινمركب من الفعل البسٌط  فعل 

ٌ   ٌختار"، أو "أن ٌنتقً". كال  من أرٌستوفانٌس البٌزنطً ذكر أن ومما 

ٌ  وأرٌستارخوس  ٌ  ضم  لم  مثل  ا من الشعراء المعاصرٌن لهمانا القائمة المعتمدة أ

)القرن الثالث   Apollonius Rhodiusأبول ونٌوس الرودي  الملحمً  الشاعر السكندري

، فطول ، على اعتبار أن الشعراء المعاصرٌن لم ٌخضعوا بعد الختبار الزمنق.م.(

 (39).القراءة على مر العصور هً التً تإكد مدى الجدارة

ر هوراتٌوس فً لعله من المناسب فً هذا السٌاق اإلشارة إلى ما كتبه الشاع

 Maecenasماٌكٌناس راعٌه األدبً ا من الكتاب األول، طالب   "أؼانً"نهاٌة أولى 

الشعراء الؽنائٌٌن، وهو أمر له داللة اسمه بٌن أسماء  أن ٌدرجق.م.(  3-11)حوالً 

أن  هوراتٌوس بالقائمة السكندرٌة للشعراء الؽنائٌٌن التسعة الذٌن ٌطمح ماعلى دراٌته

 ٌقول هوراتٌوس: (40)ٌكون من بٌنهم،

Quodsi me lyricis vatibus inseres
(41)

 

Sublimi feriam sidera vertice. 

(Hor. Carm. I.1.35-36) 

 ولكن لو تضٌفنً إلى الشعراء الؽنائٌٌن، "

 سؤدرك النجوم برأسً عالٌة."
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ال شك أن ما طلبه هوراتٌوس من ماٌكٌناس ٌحمل فً طٌاته تقدٌرا كبٌرا 

لماٌكٌناس، فحٌن عهد هوراتٌوس إلى ماٌكٌناس بؤن ٌضع اسمه فً قائمة الشعراء 

الؽنائٌٌن، فقد أعلى من شؤن ماٌكٌناس، وجعله فً مكانة تضارع مكانة عالمً 

خوس، اللذٌن أطلق علٌهما اإلسكندرٌة الكبٌرٌن أرٌستوفانٌس البٌزنطً وأرٌستار

"poetarum iudices" (كوٌنتٌلٌانوس 
أي "نقاد الشعراء"، وهما من وضعا القوائم  (42

 السكندرٌة المنتقاة، على نحو ما رأٌنا آنف ا.

ت اب لٌست   ومن ناحٌة أخرى، فمطلب هوراتٌوس له داللة على أن قائمة الك 

جامدة أو ثابتة، بل ٌمكن إضافة أسماء جدٌدة إلٌها، وقد تكون هنا إشارة إلى الشاعرة 

)ؼٌر معروؾ تارٌخ حٌاتها على وجه التحدٌد،  Korinnaالؽنائٌة الٌونانٌة كورٌن ا 

نستً(، ربما عاشت فً أواخر القرن السادس ق .م.، وٌنسبها البعض إلى العصر الهلٌ 

فاسمها لم ٌكن فً القائمة السكندرٌة الشهٌرة للشعراء الؽنائٌٌن التسعة، ولكن ٌرجح 

 (43)أنه أ ضٌؾ الحق ا لتكون هً العاشرة فً القائمة.

إلى جانب التصنٌؾ، سالؾ الذكر، نعود اآلن إلى مصطلح "الكالسٌكٌة"، ف

والجودة، جاء التصنٌؾ الجؽرافً )أي الٌونانً  القائم على أساس النوع

وفً داخل هذا التصنٌؾ الجؽرافً جاء تصنٌؾ زمنً لتحدٌد الفترة  (44)والرومانً(

الكالسٌكٌة لكل من الحضارتٌن الٌونانٌة والرومانٌة، على أساس أنهما تحوٌان 

ا أصؽر، لكل منها خصائصها التً تمٌزها ومستواها الخاص من بداخلهما أقسام  

فً العصر الحدٌث بٌن النقاد على أساس مصطلح "الكالسٌكً"، ظهر والجودة. 

 (45)مصطلحان آخران تابعان له، وهما "ما قبل الكالسٌكً" و"ما بعد الكالسٌكً".

لعصور القدٌمة وإن كان النقاد فً العصر الحدٌث ٌطلقون مسمى "الكالسٌكً" على ا

 (46).عامة  

ولكن  (47)،للفترة الكالسٌكٌة اختلؾ النقاد فً تحدٌد التقسٌمات الداخلٌةوقد 

وجدٌر  (48)بصفة عامة انتهى العصر الكالسٌكً الٌونانً بفتوحات اإلسكندر األكبر.

بالذكر أن العصر األوؼسطً فً روما ٌعد من الفترات الكالسٌكٌة المتمٌزة بٌن كل 

م )وهو عام وفاة  74وبانتهائه فً  (49)رٌخ الٌونانً والرومانً القدٌمة،فترات التا

 اإلمبراطور أوؼسطس( انتهً العصر الكالسٌكً الرومانً.
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بعد التحلٌل السابق من المناسب أن ننتقل إلى المبحث الثانً من هذه 

بمعنى "الممتاز" فً العالم القدٌم وصلت إلى  classici انتشرت كلمةالدراسة. بعد أن 

لكن بٌن العلماء فً أوروبا فً ذلك العصر. ووانتشر استخدامها عصر النهضة، 

فقد  (50)ا إلى أن عصر النهضة شهد حركة إحٌاء التراثٌن الٌونانً والرومانً،نظر  

ن ا دوطلق على هذٌن األدبٌن تحدٌد  ٌ  "فً ذلك العصر الكالسٌكٌة"صار مصطلح 

اب قدامى بعٌنهم أو لفترة معٌنة بصفة خاصة، وصار ت  ؼٌرهما، ومن دون تحدٌد لك  

من الٌونان والرومان  اب القدامىت  الحدٌث عن الكالسٌكٌات بصفة عامة، وعن الك  

 (51)نماذج االمتٌاز من الدرجة األولى.باعتبارهم 

كٌة وفً نهاٌة القرن السابع عشر وبداٌة الثامن عشر، ظهرت "الكالسٌ 

فً األدب األوروبً الحدٌث لتحاكً النماذج الٌونانٌة  neoclassicismالجدٌدة" 

 (53)واستمرت الكالسٌكٌة الجدٌدة حتى القرن العشرٌن، (52)والرومانٌة القدٌمة،

هو العمل الذي بقً بعد تؤلٌفه مئات أو آالؾ السنٌن دون  "الكالسٌكً"وصار العمل 

ٌ  ا خالد  سواه، بحٌث صار نموذج    حتذى.ا 

ومن المراحل الهامة بعد ذلك فً تطور مصطلح "الكالسٌكٌة" فً العصر  

األمرٌكً الذي رسخت قدماه فً النقد -الحدٌث، ما قاله الشاعر الناقد البرٌطانً

، فً جمعٌة 7344فقد ألقى محاضرة عام  (54)،األدبً الكالسٌكً ت.س. إلٌوت

المحاضرة بعنوان: "ما ءت جاالتً كان ٌرأسها آنذاك،  Vergiliusفرجٌلٌوس 

 (55)الكالسٌكً؟".

ناقش إلٌوت مصطلح "الكالسٌكً"، وأعلن منذ البداٌة أنه ال ٌهدؾ إلى إلؽاء  

ا أو تحرٌم أي استخدام لمصطلح "الكالسٌكً"، فطول فترة استخدامه جعلته مسموح  

، مختلفة فً سٌاقات متعددة معان -وسٌظل له -به. أعلن إلٌوت أن هذا المصطلح له

 مهتم بمعنى واحد فً سٌاق واحد.، على حد تعبٌره، ولكنه

أنه لو بحث عن كلمة واحدة تصرٌحه ٌتبلور جوهر محاضرة إلٌوت فً  

 (56)ٌمكن أن تدل على أقصى ما ٌعنٌه بمصطلح "الكالسٌكً"، فهً كلمة "النضج"،

فالكالسٌكً ٌوجد فقط حٌن تكون الحضارة ناضجة، وحٌن تكون اللؽة واألدب 
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ناضجٌن، وٌجب أن ٌكون الكالسٌكً من نتاج ناضج. وخصائص "الكالسٌكً" على 

 (57)نحو ما ٌذكرها إلٌوت هً:

 نضج العقل.  -7

 نضج السلوك. -3

 نضج اللؽة. -9

 كمال األسلوب. -4

 وتجاوز المحلٌة.فً الفكر الشمولٌة  -5

ومن بٌن جمٌع الشعراء العظماء من الٌونان والرومان، ٌعتقد إلٌوت أن الشاعر 

الرومانً فرجٌلٌوس، وحده هو من تدٌن له أوروبا بمعٌار "الكالسٌكً"، وهذا ال 

أنه األعظم، أو أنه الشاعر الوحٌد الذي تدٌن له أوروبا  من وجهة نظر إلٌوت ٌعنً

" الشمولٌة"أعظم دٌن، ولكن إلٌوت ٌتحدث عن دٌن بعٌنه، وٌعنً بهذا الدٌن صفة 

الفكرٌة وٌرى إلٌوت أن هذه الشمولٌة  (58)تمتع بها فرجٌلٌوس.التً فً الفكر 

المتمٌزة لهذا الشاعر ترجع إلى الوضع الفرٌد لإلمبراطورٌة الرومانٌة وللؽة الالتٌنٌة 

 (59)فً التارٌخ األوروبً، على حد تعبٌره.

 Aeneis، بطل ملحمة "اإلنٌادة" Aeneasٌنتقل إلٌوت إلى الحدٌث عن آٌنٌاس  

ت مكانة ناكآٌنٌاس بالنسبة لروما مكانة ، وعلى ؼرار ا لرومالفرجٌلٌوس، وٌعده رمز  

روما القدٌمة بالنسبة ألوروبا، أي أنها رمز ألوروبا. وهكذا ٌمتلك فرجٌلٌوس، من 

، فهو فً مركز الحضارة األوروبٌة، "مركزٌة الكالسٌكً الفرٌد"وجهة نظر إلٌوت، 

ن اإلمبراطورٌة لم تك (60)فً مكانة ال ٌقاسمه أو ٌنازعه علٌها أي شاعر آخر.

 أٌة إمبراطورٌة وال أٌة لؽة، ولكن ، بالنسبة لألوروبٌٌن، الرومانٌة وال اللؽة الالتٌنٌة

 (61).مكانة فرٌدةإمبراطورٌة ولؽة ذات 

إلٌوت أن قٌمة فرجٌلٌوس بالنسبة لألوروبٌٌن، من الناحٌة األدبٌة،  تبروٌع

تكمن فً أنه ٌقدم لهم "المعٌار". وٌذهب إلٌوت إلى حد المبالؽة فً تؤكٌده أنه ال توجد 

لؽة حدٌثة ٌمكن أن تطمح فً إنتاج كالسٌكً بالمعنى الذي أطلقه على فرجٌلٌوس أنه 

 (62)"كالسٌكً".
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ع هذا إلٌوت لمصطلح "الكالسٌكً". ومالذي قدمه  هذا هو الطرح الجدٌد 

ا  بهذا المعنى األوحد، وإنما قد ٌلجؤ ٌوم  ٌقٌد نفسه مستقبال   نالتحدٌد ٌإكد إلٌوت أنه ل

م فٌها من قبل، وال خدِ التً است  "الكالسٌكً" لمصطلح إلى استخدام المعانً المتعددة 

 المعانً هً: حاجة به عندئذ إلى االعتذار بسبب استخدامها، وهذه

(، فً أٌة لؽة، وهنا ٌستخدم مصطلح a standard authorكاتب قٌاسً ) -7

 على عظمة هذا الكاتب أو خلوده، أو أهمٌته فً مجال "كالسٌكً"، دلٌال  

 تخصصه.

فً مناسبات أخرى قد ٌسمح إلٌوت لنفسه أن ٌعنً بالكالسٌكٌات إما األدب  -3

 أعظم مإلفً هاتٌن اللؽتٌن.، أو in totoا الٌونانً والالتٌنً مجتمع  

ٌضٌؾ إلٌوت أن وصؾ "الكالسٌكً" الذي ٌقدمه ٌجب أن ٌبعده عن منطقة 

لسٌاسة إلى ا وهما مصطلحان ٌنتمٌان (63)التناقض بٌن "الكالسٌكً" و"الرومانتٌكً"،

طلب من ٌن عواصؾ من العاطفة التً األدبٌة، ومن ثم على حد تعبٌره "ٌثٌرا

 (64)ح عند الٌونان والرومان( أن ٌحتوٌها فً جعبته.")إله الرٌا Iolusأٌولوس 

وردا على ما قاله إلٌوت ناقش عالم الكالسٌكٌات البرٌطانً هٌو لوٌد جونز 

Hugh Lloyd-Jones (7333-3113) ًبعد ذلك بسنوات، قضٌة هذا المصطلح، ف ،

، وخرج من 7333فً عام نشرها دراسة تحمل العنوان نفسه: "ما الكالسٌكً؟"، 

استه بنتٌجة مإداها أن "الكالسٌكً" فً األدب األوروبً لٌس فرجٌلوس، على نحو در

، وبالتحدٌد هومٌروس شاعر Homerus ما ذهب إلٌوت، وإنما هومٌروس

 (65)"اإللٌاذة".

ومنذ ذاك الحٌن، لم ٌؽب مصطلح "الكالسٌكً" عن مناقشات الساحة النقدٌة   

آسٌوٌة  -السوداء: الجذور األفرو ة"أثٌن شر كتاب مارتن برنالفً الؽرب. وبعد أن ن  

، احتدم الجدل حول مصطلح "الكالسٌكٌة" 7331للحضارة اإلؼرٌقٌة"، فً عام 

ومدلوالته أكثر من ذي قبل، ورفض بعض النقاد المفهوم القدٌم الذي ٌقصر هذا 

 (66)ا، دون ؼٌرهما.المصطلح على الٌونان والرومان تحدٌد  
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"الكالسٌكٌة"،  لمصطلحناهضة للمعنى القدٌم اآلراء الم ولعل من أكثر  

أتخٌر من بٌنهن و. Feministsما عبرت عنه الناقدات النسائٌات  وأهمها بالنسبة لنا،

 ثالث ناقدات، على سبٌل المثال ال الحصر.

، Nancy SorkinRabinowitzالناقدة األولى هً نانسً سوركٌن رابٌنوفٌتز   

ا بالٌونان والرومان فحسب، واعتبرت ٌات خاص  التً رفضت أن ٌكون علم الكالسٌك

ا، طالما أن للحضارات المختلفة هً األخرى فترات كالسٌكٌة هذا المصطلح مؽلوط  

 بل تتحدى رابٌنوفٌتز مصطلح "علم الكالسٌكٌات" بصفة عامة بناء   (67)خاصة بها.

 (68)على عدة حٌثٌات ٌمكن إٌجازها فٌما ٌلً:

ا، وإنما ضرورة االعتراؾ بؤن "الكالسٌكٌات" لٌست علم  : تصر هذه الناقدة على أوال  

دراسات بٌنٌة، فهً لٌست دراسة اللؽة واألدب فحسب، ولكنها دراسة الحضارات، 

 مما ٌتطلب التدرٌب والقراءة فً األنثروبولوجٌا واآلثار وتارٌخ الفن....إلخ.

  ٌ العلم عن طرٌق  ا: ترى هذه الناقدة أنه باإلمكان تحدي التعرٌؾ الزمنً لهذاثان

الرجوع إلى ما وراء الفترة الكالسٌكٌة ودراسة ما قبل التارٌخ، ودراسة ما بعد روما، 

. ومن هنا التً تدرس بصورة تقلٌدٌة، إلى الفترة المسٌحٌة  مما قد ٌؽٌر الصورة كلٌة  

 فمصطلح "الفترة الكالسٌكٌة" هو مصطلح تعسفً، من وجهة نظر رابٌنوفٌتز.

ه الناقدة كذلك أنه ٌمكن تحدي التعرٌؾ الجؽرافً لهذا العلم، فالعالم ا: ترى هذثالث  

أٌن مإثرات  باستنكار القدٌم لٌس بالد الٌونان وروما فحسب. وتتساءل رابٌنوفٌتز

 مصر والشرق األدنى على بالد الٌونان؟

على نحو ماٌفعل - من اعتبار بالد الٌونان نقطة بداٌة للحضارةوبدال    

أن نفكر فً اإلمبراطورٌة الرومانٌة باعتبارها  إلى دعونا رابٌنوفٌتزت -األوروبٌون

العالقات بٌن الرومان و"البرابرة" فً شمال فً نظر عٌد القوة استعمارٌة، وأن ن

 أوروبا ووسطها، وكذلك فً الشرق اإلؼرٌقً وشمال أفرٌقٌا.

لها بعنوان:  ، ففً مقالShelley Haleyأما الناقدة النسائٌة الثانٌة، شٌلً هٌلً 

"الفكر النسائً األسود والكالسٌكٌات"، تقول إن علم الكالسٌكٌات ٌعنً دراسة العالم 

القدٌم، ولكنه فً الواقع ال ٌدرس إال الٌونان وروما فقط، وطالما أن الٌونان وروما لم 
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تكونا الحضارتٌن الوحٌدتٌن فً العالم القدٌم، فنحن بحاجة إلى أن نفكر فً 

من مفهوم الدراسات اإلثنٌة، ونترك أنفسنا منفتحٌن على جمٌع الكالسٌكٌات 

لٌشمل  -الكالسٌكٌات-تخصصنااالحتماالت...نحن بحاجة إلى إعادة تعرٌؾ حقل 

 (69)اللؽات األفرٌقٌة والتارٌخ األفرٌقً واآلثار األفرٌقٌة.

، ففً مقال لها Judith Hallettٌت أما الناقدة النسائٌة الثالثة فهً جودٌت هال  

بعنوان: "النظرٌة النسائٌة، والفترات التارٌخٌة، والمعاٌٌر األدبٌة، ودراسة العصور 

 Peggyالرومانٌة القدٌمة"، تبدأ بعبارة مقتبسة من الباحثة بٌجً ماكٌنتوش -الٌونانٌة

McIntosh   سلً من مركز وٌلWellesley على النحو  ؤتًلبحوث المرأة، والعبارة ت

  التالً: 

تضمنان وجود قٌمة ما ثابتة تً "الكالسٌكً" و"كالسٌكً"، فهما "ال أحب كلمت

تضمنان االعتراؾ بمن تمإلفٌن وآداب معٌنة، ولكنهما ال ومطلقة مرتبطة بؤعمال و

 (70)الذي ألحق هذه القٌمة بهذه األعمال أو متى أو لماذا."

م مسمٌات استخدا تحاولٌت النظر فً مصطلح "الكالسٌكً" وهال  أعادت   

"األدب الٌونانً والالتٌنً"، و"الثقافة الٌونانٌة والرومانٌة"، و"العصور القدٌمة 

بصورة ٌت الرومانٌة"، بدال من استخدام مصطلح "الكالسٌكٌة". أي أن هال  -الٌونانٌة

ترٌد أن تسمً األدب والثقافة والعصور التً تنتمً إلى الٌونان والرومان موضوعٌة 

ٌت النظر فً تطبٌق صفة . ومن ثم أعادت هال  المنسوب إلٌها بمسماها الحقٌقً

الرومانٌة القدٌمة -"الكالسٌكً" على بعض الفترات الزمنٌة من العصور الٌونانٌة

)أثٌنا فً القرنٌن الخامس والرابع ق.م.، وروما فً النصؾ األخٌر من العصر 

 الجمهوري والفترة المبكرة من اإلمبراطورٌة(.

النظر كذلك فً تطبٌق مصطلح "الكالسٌكً" على أكثر ٌت أعادت هال    

الرومانٌة. وفً الوقت نفسه -األعمال األدبٌة قٌمة فً التراث الثقافً للحضارة الٌونانٌة

ٌت التفكٌر فً جهود الكالسٌكٌٌن فً تطبٌق مصطلح "الكالسٌكً" على أعادت هال  

 األعمال األدبٌة الٌونانٌة والرومانٌة القدٌمة.
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اسم "ٌت قائلة إننا حٌن نتذكر أن "الكالسٌكٌات" هً هال  وتضٌؾ   

سنجد أن ذروة المركزٌة اإلثنٌة أن نقول "الكالسٌكٌات" لنعنً بها فقط  (71)،"مؽلوط

العصور القدٌمة لبالد الٌونان وروما، فكل ثقافة وكل حضارة لها فترة كالسٌكٌة، 

لكالسٌكٌة ونٌجٌرٌا الكالسٌكٌة، فهناك الٌابان الكالسٌكٌة والصٌن الكالسٌكٌة والهند ا

 (72)وهكذا.

ٌتفق مع هذا االتجاه النسائً اتجاه آخر ظهر وتزاٌد فً السنوات األخٌرة   

 ً كانت تعنً الٌونانالت-ٌنادي بالتعددٌة الثقافٌة، وٌستبدل بمصطلح "الكالسٌكٌة" 

هذا  وقد تجلى (73)مصطلحات أكثر مرونة مثل دراسات البحر المتوسط. -وروما فقط

 (74)السوداء". ة"أثٌن االتجاه بوضوح بعد ظهور كتاب مارتن برنال

دخلت حقل ، دراسات التعددٌة الثقافٌة راجت فً السنوات األخٌرةبعد أن   

على األدب متعدد الثقافات  من الدارسٌن وأصبح هناك تركٌز (75)الكالسٌكٌات،

التركٌز فً دراساتهم على إلى  واألدب اإلثنً. وذهب فرٌق من دارسً الكالسٌكٌات

، ولٌس على الٌونان وروما فحسب، وهذا أمر مظاهر التعددٌة الثقافٌة فً العالم القدٌم

 بالػ األهمٌة.

" قد مر بعدة مراحل انتقل فٌها من نرى أن مصطلح "الكالسٌكًهكذا   

الخاص  التحدٌد الجمالً )النوعٌة والكٌفٌة( إلى التحدٌد الزمنً، إلى التحدٌد الجؽرافً

حٌث كان مصطلح  عصر النهضة انتقل المصطلح إلى بالٌونان وروما فحسب، ثم

جدٌدة الكالسٌكٌة الظهرت ، ثم "الكالسٌكً" ال ٌعنً سوى التراث الٌونانً والرومانً

وأكدت أن العمل الكالسٌكً هو ما بقً بعد تؤلٌفه مئات وآالؾ السنوات. وفً العصر 

، إلٌوت وهٌو لوٌد جونز ت.س. كل منمصطلح هو الحدٌث كان من أهم من ناقش ال

، إلى أن جاءت الثورة الحدٌثة على المصطلح كل هذا فً حدود المركزٌة األوروبٌة،

به فً كثٌر من األوساط األكادٌمٌة فً الؽرب أن لكل شعب من  معترؾمن ال وصار

را على ، ولم ٌعد مسمى "الكالسٌكً" قاصشعوب العالم ما ٌسهم به فً الكالسٌكٌات

ولعل هذا التطور األخٌر جاء فً صالح العالم  .التراث الٌونانً والرومانً فحسب

الخاصة به فً مواجهة  "كالسٌكٌاته"الثالث الذي صار من حقه أن ٌدافع عن 

هذا  بعد أن ظهر من ٌإٌدالمركزٌة األوروبٌة دونما أن ٌنكر علٌه أحد هذا الحق 

 الؽربً نفسه. من قلب المجتمع األكادٌمً  االتجاه
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 حــوا شى
                                                           

من عنوان مقال للشاعر الناقد ت. س.  مقتبس هآثرت أن أضع هذا السإال بٌن عالمات تنصٌص ألن -1
 ٌختلؾ تناولً (، على نحو ما سنرى فً المناقشة أدناه، ولكن7333-7365) T. S. Eliot إلٌوت 

 موضوعه ومنحاه.تناوله وعن  تماما عن
انقسم دارسو الكالسٌكٌات فً مصر فٌما ٌتعلق بتعرٌب هذا المصطلح إلى فرٌقٌن: فرٌق ٌستخدم كلمة 

ا من الشٌوع والذٌوع، إال خر ٌستخدم كلمة "كالسٌكً". ورؼم أن الكلمة األخٌرة نالت قدر  "كالسً"، وآ
أن األصل فً تعرٌب المصطلح هو كلمة "كالسً"، المنقولة عن جذر الكلمة الالتٌنٌة. وقد استقر رأًٌ 

شبه وال  ومقبما هو فً شٌوع وذٌوع وصار عند كتابة النسخة النهائٌة من هذا البحث على أن أستخدم 
 "كالسٌكً". ، أيمتعارؾ علٌه بٌننا

 انظر على سبٌل المثال ال الحصر: -2
O' Neill 1996, 297-307; Branham 1997, 153-155, esp. 153-154; Habinek 1998, 25. 

 .36، خاصة 43-39، 3171: النوٌعمً المناقشة الواردة فً الدراسة التالٌة انظر كذلك
ا للكاتب ، حٌن قدم قاموس األكادٌمٌة الفرنسٌة فً طبعته األولى تعرٌف  7634أنه منذ عام  إلى ٌشٌر روٌل -3

"الكالسٌكً" بـؤنه "الكاتب القدٌم المعتمد جٌدا الذي ٌمتلك زمام المادة التً ٌعالجها"، حتى توالت 
 روٌل قائال   محاوالت ال تحصى لتعرٌؾ الكلمات: "كالسٌكً"، "الكالسٌكً"، "الكالسٌكٌات". ثم ٌضٌؾ

إن كلمة "كالسٌكً" بالطبع لم تكن قاصرة على العصور القدٌمة الٌونانٌة والرومانٌة فحسب، بل 
نستطٌع أن نتحدث عن عمل حدٌث بؤن نطلق علٌه أنه "كالسٌكً"، وفً هذه الحالة فإننا نعود إلى 

كاتب، على أنه من الطبقة  ، التً كانت تدل، حٌن تطلق علىclassicusالمعنى األصلً للكلمة الالتٌنٌة 

ا:  األولى وجدٌر بؤن ٌكون نموذج 
Rowell  1981, 11. 

 عن المقصود بالنقد النسائً وأهدافه، انظر: -4
El-Nowieemy 1997, 63-93, esp. 63-66. 

 انظر: -5
Bernal 1987. 

منذ عقود طوٌلة مضت وجه النقاد االتهامات إلى مصطلح "الكالسٌكً"، فعلى الرؼم من أن مكاٌل ٌنسب  -6

ٌمكن أن  ناؼامض ألنمصطلح هذا المصطلح إلى كل ما ٌتصل بالٌونان والرومان إال أنه اعترؾ بؤنه 
 ندرج تحته الكثٌر من المعانً المختلفة:

Mackail 1926, 2-4. 

من معانٌه مضللة حٌن  ابعض  ٌرى أن المصطلح ٌعنً أشٌاء مختلفة ألناس مختلفٌن، وٌرى كوٌن أن هذا و
، فالمصطلح ٌوحً بالمحافظة ومقاومة التؽٌٌر واالستقامة. وٌضٌؾ تطبق على كبار الكتاب الرومان

 Horatius ق.م.( وهوراتٌوس 73-ق.م. 11) Vergilius إذا كان كتاب أمثال فرجٌلٌوس كوٌن قائال  
إال أنهم مناسبٌن لمسمى "كالسٌكٌٌن" بهذا المعنى المذكور، ق.م.( بالنسبة لمعاصرٌهم 3-م.ق. 65)
 انظر فً ذلك:، بالنسبة لنا مجددٌن إلى حد كبٌر عتبرواٌ  

Quinn 1979, 7. 

 :كذلك عن الجدل المثار حول مصطلح "الكالسٌكً"، انظر
Shankman 1994, ix-xiii; Citroni 2006, 204-234, esp. 204; Easterling 2006, 21-38, 

esp. 21-22; Porter 2006, 1-68, esp. 1-6. 
اثنان من علمائنا المصرٌٌن الراحلٌن لهذا  اقدمه التًموجزة المناقشة ال لعله من المناسب أن أشٌر هنا إلى -7

حمد عتمان رحمهما هللا:عتمان المصطلح، وهما األستاذ الدكتور مصطفى العبادي واألستاذ الدكتور أ
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. ناقش هذان العالمان )بإٌجاز( قضٌة هذا المصطلح 713-713، 7333؛ العبادي 331-397، 7333
هذا المصطلح منذ القدم وحتى  استخدام ا، ولكن ما أنا معنٌة به فً هذه الدراسة هو كٌؾ تطورقدٌم  

ا إلى أننً توسعت فً مناقشة المصطلح عصرنا الحالً، وهو ما لم ٌتطرق إلٌه هذان العالمان، مضاف  
، على نحو ما هو وارد للكثٌر من الدراسات الحدٌثة فً هذا المجالمستفٌضة ا مع تقدٌم مناقشة قدٌم  
مناقشتهما الموجزة . ومن هنا ٌمكننً أن أزعم أن الدراسة الحالٌة هً محاولة من جانبً إلكمال أدناه

 هذا المصطلح.ل
 انظر: -8

Lewis and Short 1975, s.v. classis. 
ق.م.، عن هذا  595ق.م. إلى  513الملك سرفٌوس تولٌوس هو سادس ملوك روما، حكم فً الفترة من  -9

 الملك انظر:
Mackay 2004, 18-19; Neel  2017, 151-162. 

 .333، خاصة 316-335، 7333انظر: عتمان  -10
فً األصل: "ٌنتمً إلى طبقة أو إلى أحد تقسٌمات الشعب الالتٌنٌة أن هذه الصفة تعنً  اللؽة ٌحدد معجم -11

"، وتعنً بصفة خاصة: "ٌنتمً إلى الطبقة األولى من الطبقة العلٌا"، ومن هنا صارت تعنً الرومانً
 "من أعلى مرتبة أو أسمى شًء":

Lewis and Short 1975, s.v. classicus. 

 انظر كذلك:
Mackail 1926, 191. 

 انظر: -12
Cic. Acad. 2. 73. 

ٌلفت بوتر نظرنا إلى المصادر العدٌدة التً تحدثت عن أن الكتابات التً ظهرت بعد مصادرة الحرٌة  -13
العرش، م.(  Tiberius74-91  ( ب قبل اعتالء اإلمبراطور تٌبرٌوستِ فً روما لم تكن بجودة ما ك  

 Titus Livius 53(الخطٌب شٌشرون والمإرخ تٌتوس لٌفٌوسوأن السرعة التً أصبح بها كل من  

ب فً القرن الثانً المٌالدي، فقد كانت تِ م.( كاتبٌن كالسٌكٌٌن، ال تنطبق على أي عمل ك   71-ق.م.
الطرز األدبٌة والثقافٌة فً تؽٌر مستمر، وأصبح من الممكن أن تمر قرون على العمل لكً ٌصبح 

  ٌ  ا":"كالسٌك
Potter 1999, 34. 

 انظر: -14
Aul.Gell.Noct.Att. 19. 8. 15. 

  ٌ  شهد بها، انظر على سبٌل المثال:ستَ هذه المقطوعة كثٌرا ما 
Quinn 1979, 7-8; Shankman 1994, x; Citroni 2006, 204-234, esp. 206-211; Porter 

2006, 1-68, esp. 10. 

 .333، 7333انظر كذلك: عتمان 
ا الصطالح شٌشرون، اعتاد الرومان أن ٌطلقوا على فئة إلى أنه تطبٌق   على الرؼم من أن العبادي  ٌشٌر

"، classici" إال أنه لم ٌذكر استشهاد جٌلٌوس  فً تحدٌد معنى كلمة "classiciالمإلفٌن المنتقاة كلمة "

 انظر:
 .713، 7333العبادي 

 عن أولوس جٌلٌوس ومإلفه، انظر:
Yoder 1938, 280-294; Holford-Strevens 2005, passim. 
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لٌس المقصود فً نص أولوس جٌلٌوس اإلشارة إلى الطبقة االجتماعٌة للكاتب أو إلى أصله أو مستواه  -15

ا، وٌشٌر هذا التعبٌر  إلى أنه كاتب ال قٌمة له وال ٌعتد االجتماعً، وإنما المقصود هو تقٌٌمه بصفته كاتب  
وتعنً "نسل" أو "ذرٌة". وٌشٌر معجم اللؽة الالتٌنٌة  prolesمشتقة من كلمة  proletariusبه. وكلمة 

ا من الطبقة تعنً مواطن   ،ا لتقسٌم الملك سرفٌوس تولٌوس سالؾ الذكروفق  ، proletariusن كلمة أإلى 
، ولٌس بماله كؤفراد الطبقة العلٌا، وأصبح prolesالدنٌا فً المجتمع، وهو الذي ٌخدم الدولة بنسله  

ٌ   امعنى الكلمة "كالم   ٌ  ا أو هابط  متدن  ا":ا" أو "عام
Lewis and Short 1975, s.v. prolitarius. 

 ٌعنً استبعاد طبقة العبٌد. هذاإلى الطبقات الخمس ولٌس الست، و هنا اإلشارة -16
الوارد فً عدد من المصادر الالتٌنٌة القدٌمة ومن بٌنها مقطوعة  ""classisٌناقش سٌج مصطلح  -17

ٌ  المذكورة أعاله جٌلٌوس أن المعنى وستخدم فً عصر جٌلٌوس، ، وٌرى أن هذا المصطلح لم ٌكن 
لدى  واردةهو أنه وراء األوصاؾ المعقدة لنظام الملك سرفٌوس تولٌوس اللمقطوعة جٌلٌوس الضمنً 

ح انًهك سزفٍوس ذونٍوس اَقسى إنى قسًٍٍ: انًشاج انثقٍه المإرخٌن، كان هناك نظام أبسط وهو أن جٌش

classis وانًشاج انخفٍفح ،infra classem:اَظز ، 

Sage 2008, 23-24. 

 لرأي شبٌه، انظر:
Citroni 2006, 204-234, esp. 206. 

 الواردة فً الدراسة التالٌة: ناقشةمال ،على سبٌل المثال،انظر -18
Vardi 2003, 131-152, esp. 131-132. 

 انظر: -19
Liddell and Scott 1994, s.v. κανών. 

أول ا بهذا المعنى فً العصور القدٌمة، وإنما كان خدم مطلق  ستَ "  لم ت  "canonالعالم بفٌفر  أن كلمة  كدأ -20
 ، الذي نحت هذه الكلمة: David Rhunkenل دافٌد رانكن  بَ من قِ  7163فً عام تطبٌق لها 

D. Rhunken, "Historia critica oratorum Graecorum", in Rutilius Lupus 1768. 

". بعد ذلك انتشر هذا المصطلح بنجاح فً كل "canonesعلى جمٌع القوائم المنتقاة: رانكن أطلق و

األصل الٌونانً على القوائم ذات العالم. وٌإكد بفٌفر أن أي شخص فً العصر الحدٌث ٌطلق هذه الكلمة 
ة، ولكنها استخدام القدٌم κανών أن هذه لٌست الداللة المناسبة لكلمة ٌدرك البد أن  من المإلفٌن المنتقاة

 نشؤ فً القرن الثامن عشر، انظر: حدٌث ؼٌر دقٌق
Pfeiffer  1968, 207. 

توالت الدراسات التً تشٌر إلى مقولة بفٌفر باعتبارها الفٌصل فً تارٌخ أول حتى أعلن بفٌفر ذلك، ومنذ 
 ظهور للمصطلح، انظر على سبٌل المثال:

Harris 1991, 110-121, esp. 110; Bloom 1994, 20; Cole 1997, 33-45; Too 1998, 130 

n. 50; Vardi 2003, 131-152, esp. 131.Easterling 2006, 21-38, esp. 22-23. 
قت منها كلمة "الكالسٌكٌة" تعتبر ترجمة حرفٌة دقٌقة وفنٌة التً اشت   classisن كلمة أٌشٌر عتمان إلى  -21

. ومرة ثانٌة ٌإكد عتمان أن هذه Kanonمت فً العصر السكندري وهً خدِ للكلمة اإلؼرٌقٌة التً است  

الكلمة اإلؼرٌقٌة عندما انتقلت إلى عالم األدب والنقد السكندرٌٌن اكتسبت معنى جدٌدا هو "القائمة". 
الالتٌنٌة هً ترجمة حرفٌة مقننة للكلمة اإلؼرٌقٌة السكندرٌة  classisومرة ثالثة ٌإكد عتمان أن كلمة 

Kanon  ا استند إلٌه فً هذا ا واحد  . كل هذه التؤكٌدات من جانب عتمان جاءت من دون أن ٌذكر مصدر

، ردتإن كانت قد وأٌن وردت هذه الكلمة بهذا المعنى فً العصر السكندري،  عتمان الرأي. ولم ٌذكر
 .333، 7333عتمان  انظر:، لٌس هناك دلٌل على استخدامها بهذا المعنىولكن 

Cf. Santirocco 1986, 23; Farrell 2009, 164-185, esp. 165; Fitzgerald 2016, 180. 
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من الناحٌة الشكلٌة، أي أنه ٌعنً "قائمة"، وناقش القائمة   "canon"تعامل نٌكوالي مع مصطلح 

 رادى، واألعمال المنفردة، بل وأجزاء من أعمال القتالسكندرٌة من حٌث الفنون األدبٌة، والكتاب الف  
 االستحسان، انظر:

Nicolai 2014, 33-45, esp. 33-34, 41-45. 
 انظر: -22

Kennedy 2001, 105-116, esp. 106. 
ا فما ٌزال المصطلح موضع   (canonالحدٌث ) مع ذلك ال ٌوجد حتى اآلن اتفاق تام حول هذا المصطلح -23

 العصر الحدٌث، انظر على سبٌل المثال: وللكثٌر من النقاش والجدل سواء فٌما ٌتعلق بالعصور القدٌمة أ
Fowler 1979, 97-119, esp. 97-100; Cole 1997, 33-45; Gorak 2001, passim; 

Finkelberg and Stroumsa 2003, 1-8, esp. 5. 

حاول هارٌس حسم هذه القضٌة الخالفٌة بإقراره بؤن الخطؤ لٌس فً المصطلح نفسه وإنما فً تطبٌقنا له، 
 الرأي صحٌح إلى حد كبٌر:ولعل هذا 

Harris 1991, 110-121, esp. 111. 

بٌن  اٌار  تكلمة ذات أصول دٌنٌة، وأصبحت اخ عبارة عن هو" canon"ٌشٌر بلوم إلى أن مصطلح 

 نصوص متصارعة مع بعضها البعض من أجل البقاء:
Bloom 1994, 20; cf. Gorak 2013, 19-43. 

الرأي، إلى أن وجود اسم  أي كاتب فً "القائمة السكندرٌة" ال  فً هذاتفق معه ا، وإن كنت ال أٌشٌر جب   -24

  ٌ ٌ  ٌعنً أنه كان  قرأ بصفة عامة، ولكن ٌعنً ذلك وجوده قرأ على نطاق واسع فً المدارس أو أنه كان 
 فً أرشٌؾ المكتبة:

Gabba 1981, 50-62, esp. 51. 

ا كبٌرة من كالٌماخوس التً كانت تحوي أعداد  ا من الخلط مع فهارس هذا الرأي فً تقدٌري ٌحدث نوع  
اب ومن المإلفات الموجودة بالمكتبة، بٌنما تركزت "القائمة المنتقاة" على عدد محدود فقط من هإالء ت  الك  
 اب ومن هذه األعمال.ت  الك  

أول محاولة نحو كتابة تارٌخ لألدب الٌونانً هً على حد تعبٌر جروب، "كانت فهارس كالٌماخوس  -25

 الكالسٌكً"، انظر:
Grube 1965, 126. 

 عن فهارس كالٌماخوس، انظر على سبٌل المثال ال الحصر:
Witty 1958, 132-136; Pfeiffer 1968, 127-134; Bulloch 1989, 1-81, esp. 10; Too 

1998, 124-125, 133-134; Barnes 2000, 61-70, esp. 69; Jacob 2000, 89-100, esp. 91-

92; Hatzimichali 2013, 64-83, esp. 69-70; Acosta-Hughes and Stephens 2015, 17-

18. 
اب ارتبطت بمكتبة اإلسكندرٌة القدٌمة، إال أنها لم تنشؤ من فراغ. ت  على الرؼم من أن قائمة أفضل الك   -26

لٌونانٌة وما بها هناك اتفاق بٌن عدد من الدارسٌن على أن أصل مثل هذه القائمة ٌرجع إلى االحتفاالت ا
مثل المسابقات الشعرٌة  والمسرحٌة وؼٌرها، ومنها نشؤت فكرة قائمة  ،من مبارٌات تنافسٌة ومسابقات

 اب، انظر على سبٌل المثال: ت  أفضل الك  
Pfeiffer 1968, 204; Nagy 1993, 1-77, esp. 1-2; Cancik 2003, 117-130; Nicolai 

2014, 33-45, esp. 35-37. 
 انظر: -27

Barnes 2000, 61-70, esp. 63-67; El-Abbadi  2006, 167-183, esp. 171. 
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ٌ  حوت مكتبة اإلسكندرٌة القدٌمة أعداد   -28 وإنما ما  ،اعلٌها جمٌع  النقاد ق عل  ا كبٌرة من النصوص ولكن لم 

الؽنائً، والشعر الملحمً،  فً خضع للدراسة هو عدد محدود من المإلفٌن ومن الفنون األدبٌة وخاصة 
 واإلٌامبً، والدراما.

ٌرى سمٌث أنه فً ظل المقتنٌات المبهرة والتصنٌؾ المنظم والنقد األدبً للنصوص، وهو مجال فاقت  -29

فٌه مكتبة اإلسكندرٌة جمٌع المكتبات فً العصور القدٌمة، كانت هذه القائمة متوقعة فهً تحمل أسماء 
 هم:نٌن، بل وجمهور اإلسكندرٌة بصفة عامة أن ٌعرفوعلى العلماء والمفكر "يجب"المإلفٌن الذٌن 

Smith 1974, 12-14. Cf. Grube  1965, 123- 132; Bulloch 1989, 1-81, esp. 1-3; 

Easterling 1989, 169-197, esp. 185-189; Nagy  1993, 1-77, esp. 1, 68; Silk 2006, 

353-372, esp. 357-358. 
 ا وراء ظهور قوائم النصوص المنتقاة، انظر:ٌنستً كانت دافع  العصر الهل   ٌرى نٌكوالي أن المدارس فً -30

Nicolai 2014, 33-45, esp. 37. 
 .713، 7333العبادي  على حد تعبٌر العبادي: "هكذا كتب الخلود للكالسٌكٌٌن، بٌنما اندثر ؼٌرهم": -31

ن بعض األعمال الم تَضمنة فٌها لم ومع ذلك فقد تقلصت القائمة السكندرٌة مع بداٌات العصور الوسطى، أل
 ٌتكرر نسخها، انظر فً ذلك:

Kennedy 2001, 105-116, esp. 109-110. 

قدمت بروجٌاتو أدلة على اهتمام علماء اإلسكندرٌة كذلك بدراسة المإلفٌن الصؽار، والفنون األدبٌة 
 من التفاصٌل انظر:الموجودة خارج "القائمة المنتقاة"، بل والشعراء المعاصرٌن كذلك، لمزٌد 

Broggiato 2014, 46-60. 

هناك توجه حدٌث بٌن النقاد إلعادة النظر فً الفنون األدبٌة المؽمورة والمإلفٌن خارج القائمة 
 :على سبٌل المثال المعتمدة، لدراسة جٌدة عن هذا الموضوع، انظر

Formisano 2018, 1-28. 
 األدبً، انظر:عن دور كوٌنتٌلٌانوس فً تارٌخ النقد  -32

Atkins 1954, 254-298; Grube 1965, 284-307; Too 1998, 170-171. 
 numerusو ordo تًكلماستخدم من الجدٌر بالذكر فً هذا السٌاق اإلشارة إلى أن كوٌنتٌلٌانوس  -33

من المصطلحات التً  ordoلإلشارة إلى الطبقة العلٌا من المإلفٌن التً اختارها نقاد اإلسكندرٌة، وكلمة 
 تشٌر فً األصل إلى الطبقات االجتماعٌة، ثم أدخلها كوٌنتٌلٌانوس إلى عالم األدب:

Quint.Inst. Orat. 10.1.54. 
 انظر:  -34

Quint.Inst. Orat. X. 1. 54-55. 

 د:قل  جلزر أن مجرد ذكر األسماء فً قوائم كوٌنتٌلٌانوس جعلها نماذج كالسٌكٌة ت   رىٌ
Gelzer 1993, 130-151, esp.132-133. 

 عن استقبال القائمة السكندرٌة فً روما بصفة عامة، انظر الدراسة التالٌة:
Vardi 2003, 131-152. 

 انظر:  -35
Quint.Inst. Orat. X. 1. 59. 

 انظر:  -36
Cic. Epist. ad Att., XVI. 11. 2; Quint. Inst. Orat. X. 1. 54. 

، 7333العبادي  بتحقٌقات أرٌستوفانٌس وشروح أرٌستارخوس، انظر:عن صلة القائمة السكندرٌة 
713-713. 
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 انظر كذلك:

Kennedy, 1993, 200-214, esp. 207-208; Too 1998, 130. 

ل علماء اإلسكندرٌة وربما برجامة بَ ترى إسترلٌنج أن قوائم "أفضل المإلفٌن" نالت االعتراؾ الرسمً من قِ 
Pergamon  هِ أن أرٌستوفانٌس البٌزنطً هو من ع  كذلك، وأشارت إلى  ٌ طلق د إلٌه بتقسٌم األدب إلى ما 

".تضٌؾ إسترلٌنج قائلة إنه ال ٌوجد مصطلح ٌونانً ٌقابل هذه canonعلٌه فً الدراسات الحدٌثة  "
بمعناها الحدٌث، وهً مدركة تماما أن ما تتحدث عنه هو ما  corpusتستخدم إسترلٌنج كلمة و ،الكلمة

، بل وتحدد القوائم المتفق علٌها: الخطباء العشرة، التراجٌدٌون "classici"الالتٌنٌة مصطلح ٌقابل فً 

 :، انظرالثالثة..إلخ
Easterling 1989, 169-197, esp. 191. 

ضٌفت قوائم بكتاب أ  األرجح أن القائمة السكندرٌة كانت قاصرة على الشعراء فقط، وفً وقت الحق  -37

النثر )المإرخٌن والفالسفة والخطباء(، وإن كانت قائمة "الخطباء العشرة" )تعود إلى حوالً القرن 
 الثانً المٌالدي على األرجح( هً التً تضاهً قائمة الشعراء فً شهرتها، انظر: 

Atkins 1954, 107, 109; Douglas 1956, 30-40; Pfeiffer 1968, 206; Kennedy, 1993, 

200-214, esp. 208. 

 :كذلك عن القائمة السكندرٌة وأساس االنتقاء فٌها، انظر
Zetzel  1983, 83-105, esp. 97-98; Segal 1994, 87-112, esp. 87-88; Maehler 2006, 1-

14, esp. 8-10. 
ٌشٌر إلى  ἐγκριθέντεςمصطلح  هناك اتفاق بٌن الكثٌرٌن من النقاد فً العصر الحدٌث على أن  -38

اب الكالسٌكٌٌن الذٌن خضعوا لتحكٌم النقاد باإلسكندرٌة وثبتت جدارتهم فوافق النقاد علٌهم، وقبلوهم ت  الك  
هً المقابل للكلمة الالتٌنٌة الٌونانٌة  هذه الكلمةأن لحقت أسماإهم بالقائمة المعتمدة، ووبالتالً أ  
classici أي الكتاب من المرتبة األولى ،primae classisالٌونانً . لمناقشة مدلوالت هذا المصطلح ،

 :على سبٌل المثال انظر
Pfeiffer 1968, 206; Nagy 1989, 1-77, esp. 1-2; Gutzwiller  2014, 15-31, esp.  27. 

ال ٌتفق مع هذا الرأي السائد بٌن النقاد وٌرى أن هناك اختالؾ بٌن التعبٌرٌن الٌونانً لكن سٌترونً 
 فً ذلك: والالتٌنً، انظر

Citroni2006, 204-234, esp. 205-211. 
أبول ونٌوس الرودي فً قائمة أرٌستوفانٌس وأرٌستارخوس للشعراء الشاعر عن عدم إدراج اسم  -39

 الملحمٌٌن، انظر:
Quint.Inst. Orat. X. 1. 54. 

 انظر مناقشة بفٌفر:
Pfeiffer 1968, 204. 

إن مطلب هوراتٌوس من ماٌكٌناس أن ٌدخله فً قائمة محددة  ٌعلق سانتٌروكو على هذٌن البٌتٌن بقوله  -40

ا آخر ٌعنً إما أن ٌستبدله بواحد من الشعراء الؽنائٌٌن التسعة أو أن ٌتسع مجال القائمة لتحوي شاعر  
 وٌعاد ترتٌب القائمة من جدٌد، انظر:

Santirocco 1986, 23. 

 عن قائمة الشعراء الؽنائٌٌن التسعة، انظر:
Pfeiffer 1968, 205-206. 

ٌناقش فارٌل مسؤلة ان الشعراء الرومان فً القرن األول ق.م. اعترفوا بؤهمٌة النصوص المكتوبة 
 على ذلك مثال  فارٌل باعتبارها وسٌلة تنتشر بها أشعارهم على نطاق أوسع ولزمن طوٌل، وٌضرب 

حٌث تصور هوراتٌوس أنه بحفظ الكتاب الذي ٌحوي أؼانٌه فً مكتبة  ،ببٌتً هوراتٌوس سالفً الذكر
 قائمة الشعراء الؽنائٌٌن، انظر:إلى ماٌكٌناس لدلٌل على ضم اسمه 
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Farrell 2009, 164-185, esp. 164-165. 

 ة الشاعر كذلكهوراتٌوس تظهر دراٌلرابعة من الكتاب األول من "هجائٌات" ا Satura "الساتورا"فً 
 الشعراء الكومٌدٌٌن، انظر: بقائمة

Hor. Sat. I.4.1-6; cf. Quint. Inst. Orat. X. 1.66. 

 انظر التعلٌق الموجود فً الدراسة التالٌة:
Johnson 2012, 62. 

المسماة عملٌة ال" هو إشارة صرٌحة إلى inseresاستخدام هوراتٌوس للفعل " النقاد أنٌرى  -41
ἐγκρίνειν ،إلى قائمة المقبولٌن من الشعراء إشارة التً تمت فً اإلسكندرٌة، و ،سالفة الذكرἐγκριθέντες 

 الؽنائٌٌن التً وضعها أرٌستوفانٌس البٌزنطً،  انظر فً ذلك:
Pfeiffer 1968, 206; Quinn 1987, 121 ad loc.; Mayer 2012, 61 ad loc.; Fitzgerald 

2016, 180. 
 انظر: -42

Quint.Inst. Orat. X. 1. 54. 

 هذا المسمى، انظر:ل ت المتعددةدالالالعن 
Nisbet1995, 101-131, esp. 116. 

 
 انظر: -43

Berman 2010, 41-62, esp. 43; Berman 2015, 66. 
ا من النقاد المتحٌزٌن إلى كل ما هو ٌونانً ورومانً، وٌسوق المبررات التً تجعل د مكاٌل واحد  عَ ٌ   -44

: ، على النحو التالً، من وجهة نظرهٌعنً روائع األدبٌن الٌونانً والالتٌنً، وهً "الكالسٌكٌة" مصطلح
أن اللؽتٌن الٌونانٌة والالتٌنٌة بوصفهما تطورتا عن طرٌق العبقرٌة الوطنٌة والفردٌة، لٌس فقط ال  -7

رة على التعبٌر أن لهاتٌن اللؽتٌن القد -3لتعبٌر اإلنسانً. اوسائل من ٌفوقهما شًء بل ال ٌعادلهما شًء 
عن كل ما هو جوهري سواء فً تسجٌل التارٌخ وتفسٌره أو فً حقل الفكر ودروس الحٌاة والمنجزات 

أن كل ما جاء فً أوروبا الؽربٌة أو فً العالم األوروبً فٌما وراء البحار بعد هاتٌن  -9الشعرٌة. 
ًَ اللؽتٌن، قد ب    :، انظرعلى أساسهما وتشكل بتؤثٌرهما ن

Mackail 1926, 193. 

والالتٌن القدامى بصفتهم أفضل النماذج األدبٌة جعل لمصطلح  ٌٌنٌرى روٌل أن قبول الكتاب الٌونان
فهم ا، وأصبحت كلمة "الكالسٌكٌات" من دون إضافة أٌة خصائص أخرى ت  "الكالسٌكٌة" معنى متخصص  

العصور الٌونانٌة والرومانٌة  . ساد مفهومعلى أنها  تشٌر إلى األعمال األدبٌة الٌونانٌة والرومانٌة
فً القرن الثامن عشر  على نحو ما أوضح روٌل، القدٌمة باعتبارها فترة من التفوق الثقافً الموحد،

-ٌونانً أنه كالسٌكً ال ٌعنً أكثر منالوأدى إلى خلق عبارة  "العصور الكالسٌكٌة"، وبهذا المعنى ف
 :انظر فً ذلك الرومانً.-تمً إلى العالم الٌونانًا على أي شًء ٌنبق تقرٌب  ط   رومانً، وسرعان ما

Rowell  1981, 11-12. 
، وهً كالتالً: الفترة قبل بخصوص الحضارة الرومانٌة التً أوردها كوٌنالزمنٌة نظر التقسٌمات ا -45

ق.م.، والفترة الكالسٌكٌة تقابل القرن األخٌر قبل المٌالد، أما  751إلى  351الكالسٌكٌة وتستمر من 
 الفترة المسٌحٌة، انظر:بداٌة  منالقرن تنطبق على القرن ونصؾ فً تقدٌره فترة بعد الكالسٌكٌة، فهً ال

Quinn 1979, 8. 
 .397، خاصة 316-335، 7333عتمان انظر:  -46
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 Pericles (435-433على سبٌل المثال ٌجعل روٌل الفترة المثلى فً بالد الٌونان هً عصر برٌكلٌس  -47

 -31)ٌمكن أن تقارن بها هً العصر األوؼسطً فً العصور القدٌمة ، وٌقابلها فترة واحدة أخرى ق.م.(
كالسٌكٌتان بالمعنى القدٌم للكلمة، انظر  فترتان . ورؼم اختالفهما التام، إال أنهماافً رومم.(  74-ق.م.

: 
Rowell  1981, 12. Cf. Barringer and Hurwit 2005, passim. 

 ة الرومانٌة وتقسٌماتها الداخلٌة، انظر:عن الكالسٌكٌ
Vogt-Spira 2007, 65-92. 

فً عقود سابقة انتشر بٌن النقاد أن الفترة ما بعد الكالسٌكٌة هً فترة دون مستوى الفترات السابقة  -48

 علٌها، انظر مناقشة هذه النقطة فً: 
Gelzer 1993, 130-151, esp. 131. 

فً نهاٌة القرن  Samosمن ساموس  Choerilusخوٌرٌلوس أعلن الشاعر وك أنه منذ أن ٌرى بول  
الخامس ق.م.، أن الشعراء المبكرٌن نظموا أشعارهم فً حالة من النقاء والبراءة، وعلى النقٌض فالكتابة 

"مبتذلة وملوثة"، نظر النقاد، متؤثرٌن برأي خوٌرٌلوس، إلى الفترة  كتابة المعاصرة له بصورة ما هً
 : فً ذلك الكالسٌكٌة على أنها ال محالة دون مستوى كل ما سبقها، انظر ما بعد

Bulloch 1993, 127-129, esp. 127-128. Cf. Hollis 2000, 13-15. 

خوٌرٌلوس هو شاعر ملحمً ٌونانً ازدهر فً القرن الخامس ق.م.، وهو مإسس الملحمة التارٌخٌة 
، لم ٌصلنا منها سوى شذرات، تحدث فٌها عن Persicaالٌونانٌة. نظم ملحمة عن "الحروب الفارسٌة" 

 المشاكل الموجودة فً الشعر المعاصر له والتً تؽلب علٌها بابتكاره للملحمة التارٌخٌة، انظر:
MacFarlane 2009, 219-234. 

 عادة ما تشٌر الكالسٌكٌة األوؼسطٌة إلى "الشعر الالتٌنً الكالسٌكً العظٌم"، وفً هذا السٌاق ٌوضح -49

جلزر كٌؾ أسهم فٌها اإلؼرٌق الذٌن جاءوا إلى روما فً النصؾ األول من القرن األول ق.م.، أمثال 
بآسٌا الصؽرى، ازدهر فً القرن األول  Nicaea)من نٌكاٌا  Partheniusنٌوس ٌالشاعر العالم بارث

 ، الذي جاء أسٌرا إلى روما:ق.م.(
Gelzer 1993, 130-151, esp. 150-151. 

ٌرى فربال أن من المٌراث السلبً الذي وصلنا من  الفٌلولوجٌا فً ض من الرأي السابق، على النقٌ
فٌما ٌتعلق بالالتٌنٌة فإن اللقب وا لمصطلح "الكالسٌكً"، القرن التاسع عشر هو التحدٌد الصارم نوع  

األوؼسطٌة اب الفترة ت  ا بصورة أساسٌة على ك  ر  وقصمالشرفً "كالسٌكً"، على حد تعبٌره، صار 
 "الذهبٌة"، وٌنتقد فربال هذه الطرٌقة فً التفكٌر، انظر فً ذلك:

Verbaal 2007, 3-13, esp. 5-6. 
 التراث الكالسٌكً، الٌونانً والالتٌنً، فً عصر النهضة، انظر:إحٌاء عن  -50

Reynolds and Wilson 1968, 106-114; Bolgar 1981, 429-472, esp. 452-461; 

Kallendorf  2007, 30-43. 

 .7333انظر كذلك: عتمان 
بؤنها أساءت كثٌرا  -على حد تعبٌره -"مدى سخافتها"ٌعلق كوٌن على مثل هذه األفكار بعد كشؾ  -51

 لدراسة الكالسٌكٌات عن طرٌق استمرارها طوٌال:
Quinn 1979, 8. 

 . كذلك انظر:361-337،  7331عن الكالسٌكٌة الجدٌدة، انظر: وٌلٌك  -52
Abrams  1985, s.v. Neoclassic; Morner and Rausch 1991, s.v. Neoclassicism; 

Kaminski 2007, 57-71. 
لإلشارة إلى التؤثٌر  بصفة خاصة  عن استخدام مصطلح "التراث الكالسٌكً" فً القرن التاسع عشر -53

 الرومانٌة القدٌمة، انظر:-المستمر للعصور الٌونانٌة
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Butler 2016, 1-20, esp. 8-9. 

تمثل كتابات إلٌوت الكالسٌكٌة الجدٌدة التً استمرت حتى القرن العشرٌن. عن دور إلٌوت المإثر فً  -54
 :على سبٌل المثال النقد األدبً، انظر

Selden 1988, 310-313, 408-410; Blamires 1991, 323-328. 

 .2001اَظز كذنك: فزٌد 
 مرة، والطبعة التً استخدمتها فً هذه الدراسة هً:عٌد نشرها أكثر من شرت محاضرة إلٌوت وأ  ن   -55

Eliot 1979, 53-71. 

ٌهفد شاَكًاٌ َظزَا إنى أٌ انسؤال انذي طزحّ إنٍوخ فً عُواٌ يحاضزذّ نى ٌكٍ جدًٌدا تم سثق أٌ 

 Charles Augustin Sainte-Beuveطزحّ انكاذة وانُاقد انفزَسً ذشارنز أوغسطٍٍ ساَد توف 

 ،  اَظز:1850ا نكراب َشزِ فً عاو (  عُوا1804-1869َ)

Shankman 1994, ix. 
ٌعلق كوٌن على صفة "النضج" التً ٌقرنها إلٌوت بمصطلح "الكالسٌكً"، فهً وإن كان ٌشترك فٌها  -56

م.(، لكن من وجهة نظر كوٌن لٌس جمٌع 71-ق.م. 49) Ovidiusشٌشرون وفرجٌلٌوس وأوفٌدٌوس  

 كتاب الفترة الكالسٌكٌة ٌتمتعون بهذه الصفة:
Quinn 1979, 7. 

 انظر: -57
Eliot 1979, 59-62. 

 ٌصرح إلٌوت أنه فً رأٌه الخاص ال ٌوجد عصر كالسٌكً وال شاعر كالسٌكً فً اإلنجلٌزٌة.
"قٌاسً" بكل ما تعنٌه الكلمة  واحد  ب الالتٌنً ٌوجد عملزتزل أنه من بٌن كل ما وصلنا من األدٌرى  -58

ٌ  من الجودة والتمٌز، أال وهو ملحمة "اإلنٌادة" لفرجٌلٌوس، التً صارت نص   ا بعد موت الشاعر ا مدرس
 :، انظرق.م.73فً 

Zetzel  1983, 83-105, esp.83. 
 انظر: -59

Eliot 1979, 67-68. 
 انظر: -60

Eliot 1979, 68. 
  من:، قارن كال  بالنسبة لألوروبٌٌن للؽة الالتٌنٌةاالوضع الفرٌد لإلمبراطورٌة الرومانٌة وعن  -61

Asquith 1947, 1-8, esp. 1; Foligno 1947, 9-43, esp. 25; Leonardt  2013, 1-4. 
 (:11ٌذهب إلٌوت فً تبجٌله لفرجٌلٌوس إلى حد قوله )ص  -62

"Our classic, the classic of all Europe, is Virgil." 
ننً لست معنٌة بهذه القضٌة ولكمن المعروؾ أن إلٌوت كان ٌرد على الرومانسٌة، باعتباره ثائرا علٌها.  -63

 .فً الدراسة الحالٌة
 انظر: -64

Eliot 1979, 53-54. 
-Matthew Arnold  (1822الناقد ماثٌو أرنولد الشاعر لوٌد جونز أنه ٌتفق فً هذا الرأي مع علنٌ -65

1888): 
Lloyd-Jones 1988, 42-45, esp. 45. 

ومما ٌذكر فً هذا السٌاق أن مكاٌل قد أشار إلى أن نٌومان قد اعتبر أن هومٌروس وهوراتٌوس هما 
 فً الدراسة التالٌة:وذلك "الكالسٌكٌان"، الكاتبان 
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Newman, John Henry. 1874. An Essay in Aid of a Grammar of Assent . London. 

 انظر فً ذلك:
Mackail 1926, 202. 

الشك أن هومٌروس له قراإه فً جمٌع العصور، وله مكانته األولى فً كل "قائمة" أو "معٌار" على مر 
 العصور، انظر فً ذلك:

Easterling 1989, 169-197, esp. 185, 193; Vardi 2003, 131-152, esp.140-141. 

 انظر على سبٌل المثال:عن مكانة هومٌروس الفرٌدة، 
Finkelberg2003, 75-96. 

الشاعر الذي ال ٌمكن بالنسبة للمجددٌن ٌنستً، فهو كانت لهومٌروس مكانة خاصة فً العصر الهل   
فً  ا للدراسات اللؽوٌة والنقدٌةا للمناقشات األدبٌة والفلسفٌة، وموضوع  تقلٌده، وكان موضوع  
 . اإلسكندرٌة بصفة خاصة

 Zeusٌنستٌٌن، كان سلفهم العظٌم  هو هومٌروس الذي كان "زٌوس ه بالنسبة للشعراء الهل  وك أنٌرى بل  

 وهو أحد اآللهة األولٌمبٌة، ٌمثل النظام والحضارة فً أجل صورها، وهو خالد": ،بٌن الشعراء
Bulloch 1993, 127-129, esp.129. 

 ٌنستً"، انظر:عن "هومٌروس الهل  
Alcock 1997, 20-34, esp. 32-33; Acosta-Hughes and Stephens 2015, 18-20. 

 وعن "عبادة هومٌروس" فً اإلسكندرٌة، انظر:
Petrovic 2017, 115-119. 

 .773-39، 3111الواردة فً الدراسة التالٌة: النوٌعمً التفصٌلٌة انظر المناقشة  -66
 انظر: -67

Rabinowitz 1993, 1-20, esp. 3. 
 :انظر -68

Rabinowitz 1993, 1-20, esp. 6. 
 انظر: -69

Haley 1993, 23-43, esp. 36-37. 
 انظر:  -70

Hallett 1993, 44-72, esp. 44. 
قائمة والمقصود هنا ، canonمن الجدٌر بالذكر أن الناقدات النسائٌات تحدثن عن "المعٌار" األدبً  -71

وٌصٌر لها الؽلبة، ورفضن هذا المعٌار، انظر النصوص "الكالسٌكٌة" ذات القٌمة التً تخضع للفحص 
 فً ذلك:

Hallett 1993, 44-72, esp. 49. 
 انظر: -72

Hallett 1993, 44-72, esp. 48. 
 انظر على سبٌل المثال: -73

Levine 1992, 215-220, esp. 218; Hexter 1997, 162-167, esp. 163. 

لح "الكالسٌكٌات" مع بعض التعدٌالت، فعلى ومع ذلك استمر وجود االتجاه التقلٌدي فً تفسٌر مصط
لٌس  "،الكالسٌكٌٌن"أنه ٌعنً بمسمى  "أنصار الكالسٌكٌة"سبٌل المثال ٌعلن جلزر فً سٌاق حدٌثه عن 

 وإنما "المدافعٌن عن المعاٌٌر الكالسٌكٌة لهذا األدب": ،ببساطة من ٌدرسون األدب القدٌم
Gelzer 1993, 130-151, esp. 131. 

ا ٌضع فٌه المنظور التقلٌدي  فً إطار ٌقدم مفهوم   ،فً العالمالنقاد وهو واحد من كبار  ،لٌفانوهاهو سو
  ٌ ا ٌشمل الدراسة الكلٌة للحضارتٌن البحر أوسع، فٌقول إن علم الكالسٌكٌات على نحو ما هو محدد أكادٌم
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على اآلداب الالحقة، متوسطتٌن للٌونان وروما، ألسباب لٌس أقلها نصوصهما التً وصلتنا وتؤثٌرهما 

  ٌ ٌ  لكنه ٌمتد كذلك لٌشمل تفاعلهما تارٌخ ا مع مناطق مجاورة، تدخل تحت نطاق علوم أخرى مثل ا وأدب
 دراسات التوراة وعلم المصرٌات، انظر فً ذلك:

Sullivan 1994, 1-26, esp. 2. 
 .56، 7331، "أثٌنة السوداء" انظر مقدمة عتمان للترجمة العربٌة لكتاب مارتن برنال -74
 انظر على سبٌل المثال: -75

Chew  1997, 55-81. 

معالجات جدٌدة  دمأن تق الثقافات ٌمكن( أن دراسة المقارنات الكالسٌكٌة متعددة 56ترى شو )ص 
لقضٌة: "ما الكالسٌكً؟". وتستخدم مصطلح "المعٌار الؽربً التقلٌدي" للتعبٌر عن الدراسات الٌونانٌة 

 والرومانٌة.
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