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تغٌرت تركٌبة المجتمع الفرنسً اثر التحوالت السٌاسٌة و االقتصادٌة و االجتماعٌة لقد 

حسب بل ف  سٌاسٌة  انذاك الكبرى التً احدثتها الثورة الفرنسٌة  ، ولم تكن الثورة

فً رصد الظواهر و   . لقد مارس رجال االدب دورهم نفسه الوقت سٌاسٌة و ادبٌة فً 

 ت و نقدها.االثار السلبٌة لتلك التحوال

االجتماعٌة و السٌاسٌة ،  المشكالتتطرق ستاندال فً رواٌته ) االحمر و االسود ( الى 

الذي   عٌوب المجتمع الفرنسً  عنكشف بلزاك فً رواٌته ) االب غورٌو ( فً حٌن 

اصبح مٌدانا للقتال تتبارى فٌه المصالح المادٌة و الشخصٌة على نحو ٌثٌر القلق و 

 االشمئزاز. 

تشكالن جوهر النزاع انذاك هما: الظلم  اساسٌتٌن حقٌقتٌن  د شخص هذان الكاتبان لق

نابلٌون كان حاضرا بقوة فً رواٌتً  اثراالجتماعً و الصراع من اجل البقاء. ثم ان 

 ٌكنان اجالال كبٌرا لهذه الشخصٌة التارٌخٌة الفذة .  اللذٌنبلزاك و ستاندال، 

روح التمرد و الثورة ضد الظلم و   باب المثقف الطموح لشلقد اٌقظ نابلٌون فً نفوس ا 

 غٌاب العدالة االجتماعٌة. 

 سائراسوأ االثر فً تعمٌق الهوة التً تفصلها عن  الرأسمالٌة و كان لتطور البرجوازٌة

العدو  معتبرة اٌاهاطبقات الشعب الفقٌرة المسحوقة التً كانت تتطلع الٌها بعٌن الحقد 

 ً من الوجود. الذي ٌنبغً ان ٌختف

المعاصرة من تحوالت و ما استحوذ علٌه المال  االحوالافرزته  فً مالقد بحث الكاتبان 

 من هٌمنة و سطوة احالته الى جبروت صعب المنال و مهاب الجانب.

من الطبٌعً ان تلقً مثل تلك االحداث بضاللها على شرٌحة كبٌرة من الشباب الذٌن 

اة افضل و مستقبل واعد، ال سٌما و هم على دراٌة و ٌقٌن الى حٌ  كانوا ٌتطلعون بلهفة 

اق فبانهم اكثر كفاءة و فطنة و نزاهة لتبوأ المراكز و اداء االدوار التً فاز بها شذاذ اال

 ال لسبب اخر غٌر ارتباطاتهم المشبوهة بسواهم من بنً جلدتهم. 

سلوكٌة  عن طرٌقٌنصب عملنا على جوهر ذلك الصراع و ابعاده المختلفة و نتائجه 

تٌن الرواٌتٌن، جولٌان سورٌل و راستٌنٌاك، و سٌرتهما الذاتٌة التً تشٌر الى هابطلً 

بدء مشوار تسلق السلم  من هناانحدارهما من اصول رٌفٌة قبٌل مجٌئهما الى بارٌس. 

و الصبر و  االب غورٌو( لبلزاك، مأربه ٌالحكمة( الجتماعً حتى نال راستٌنٌاك، بطلا

االحمر و االسود ( لستاندال، فقد كان ( قرٌنه جولٌان سورٌل، بطل رواٌة  التغاضً. اما

دونه صبرا و حكمة اذ تغلب الطبع فٌه على تطبعه البارٌسً، فلجأ الى العنف المسلح 
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