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 وأنار لنامدبرة  الذي وهبنا عقولا  هلل تعالى واألخير هوالشكر األول    
 السبيل، ووفقنا في اختيار هذا الموضوع وأعاننا على إتمامه فنحمده حمداا 

 .ونشكره على ما هدانا إليه كثيراا 
 

 إلى أستاذنا الفاضل والعرفان الجميللشكر بنا أن نتقدم بخالص ا وبجدر  
 خرج هذا البحث إلى النور، وفّضلهعلى أن ي الذي أشرف ،""قادة محمد

 داتهوكما نشكره على توجيهاته القّيمة ومجه كبر من أن يوصف،علينا أ
الّذي ساعدنا كثيرا  "بن دحان عبد الوهاب"الكبيرة، كما ل ننسى األستاذ 

 ا.وأنار لنا طريق بحثنا بكتبه الّتي استفدنا منها فجزاه هللا خير
 

التقدير إلى جميع األساتذة الذين رافقونا في مشوارنا نتقدم بالشكر وكما    
الدراسي، دون أن ننسى توجيه شكرنا لكل من جاد علينا ولو بقطرة من 

لى كل من ن أساتذة وموّجهين، كما نتقدم بالشكر الجزيل إبحر المعرفة م  
 "ليخةووزسمية "ساعدنا من قريب أو بعيد وباألخص رفقتي دربنا 

، ومهما األلسن بأفضالهما ومهما خّطت األيدي بوصفهما فمهما نطقت
، أسعدكما ح معانيها تظل مقصرة أمام روعتهما وعلّو هّمتهماجّسدت الرو

ميزان الحسنات ونتمنى هللّا وجعل ما قدمتموه لنا في  المولى ورعاكما
 لكما المزيد من النجاح والتألق.

   خضرة  /بشرى                                                      
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الحمد هللا والصالة والسالم على خير األنام محمد صلى هللا عليه وسلم وعلى آله     

 وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الّدين أما بعد:

مما ال شك فيه أن المحاولة الخوض في غمار البحث كيفما كانت طبيعته بالصعاب     

إذ والعراقيل الّتي من شأنها أّن تواجه قدراته الفكرية ولما كان األمر كذلك فمن هللا تعالى 

 قلنا أن البحث مغامرة جملية تتطلب الصبر الجميل والجهد الكفيل لتقديمه في أحسن صورة.

ألوان البيان والتعبير عن النفس اإلنسانية في عربي منذ نشأته كان حافال بلإّن األدب ا   

امية فكان صورة عاكسة صدق وإخالص، زاخرا بشتى األحاسيس النبيلة والعواطف السّ 

تهم، اتهم وثقافافكان مظهرا جليال أليامهم وعاد ،لبيئة األدب االجتماعية والحياة العقلية

ثوري روحي يدعو إلى التحرر والثورة على القيود والدعوة  فتحول األدب العربي إلى أدب

إلى التوحيد المطلق والقضاء على مظاهر الضعف اإلنساني والدعوة إلى األدب الصادق 

فبدأت النهضة في العالم العربي أواخر القرن التاسع عشر حيث أن األدب العربي  الهادف،

أخذ العرب ف ،أثره باآلداب العربية القديمةالحديث قد تأثر باآلداب الغربية تأثًرا يفوق ت

سواء بواسطة المبشرين والمحتلين أو بواسطة البعثات العلمية التي  يتصلون بالعالم الغربي

أرسلتها البالد العربية إلى البالد الغربية وبواسطة أبناء العرب الّذين نزحوا إلى المهاجر 

أو عن طريق القراءة، والمتتبع لحالة األدب الغربية وكان هذا التأثر إما عن طريق الترجمة 

صف، فكل هذه مّر بمراحل متعددة في فترة ال تتجاوز القرن ونفي العصر الحديث أنه 

ظهور مذاهب أدبية في األدب العربي المعاصر قائم على تأثير باآلداب التأثيرات مهّدت ل

 الغربية.

ظهور حركة أدبية جديدة،  مّ ت يةوعلى ضوء هذه الظروف والمؤثرات المحلية والخارج    

وهي الحركة الّرومانسية بقيمها النقدية ونماذجها التطبيقية، فإن المذهب الرومانسي لم 

رن ونصف من ظهور الكالسيكية وعلى كافة ذهبا أدبيا إال بعدما ال يقل عن قيصبح م

لآلداب ومن كافة فالمذهب الّرومانسي قد كان في جوهره ثورة تحريرية ا وقواعدها، هأصول

ومانسية بخصائصها الفنية والتشكيلية القواعد واألصول األدبية القديمة وبالتالي فإّن الرّ 

نشأة الّرومانسية العربية  عوامل ومؤهالت ساعدتنا علىهتمت بآداب اللغة المحلية فهناك ا

تأثر في الشعر، ومن بين هذه العوامل التي ساعدت على ظهور هذه الحركة األدبية هي 
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ع يمكننا العرب بالّرومانسية الغربية في أشعارهم: وانطالقا مّما تقّدم من تعريف بالموضو

مدى ساهمت في تطوير  أي ما هي المدرسة الّرومانسية ؟ وإلىطرح اإلشكالية التالية: 

 ؟ بيةالحركة األد

تساؤالت منا بطرح مجموعة من الشكلة البحثية واإلحاطة بالموضوع قومن أجل تبسيط الم  

 الفرعية:

 / ما هي الدوافع التي ساهمت في نشأة المدرسة الّرومانسية ؟1

 / ما هي أبرز المدارس التي نتجت عن االتجاه الّرومانسي ؟2

 / فيما تمثل التأثير والتأثر في الشعر الرومانسي ؟3

 التأثير والتأثر " الشعر الّرومانسي مابين: وعلى هذا األساس صيغ عنوان بحثنا بـ  

  "إليوت وبدر شاكر السياب  توماس بينة نموذجية نمقار

ى ثالثة حاطة باإلشكالية ومحاولة اإلجابة على أسئلتها المركزية قسمنا البحث إلولإل   

 للين بنتائج البحث وخاتمة.فصول، مسبوقين بمقدمة ومذ

وتطورها ينطوي تحته مبحثان، الفصل األول الموسوم بـ: المدرسة الّرومانسية نشأتها     

تناولنا فيه االشتقاق اللغوي  بـ: مفهوم الّرومانسية ودوافع نشأتها ن  و  ن  المبحث األول ع  

واالصطالحي للرومانسية ومعنى الشعر الّرومانسي وأهم الدوافع التي ساهمت في نشأة 

بـ: موضوعات الرومانسية: )الطبيعة، الحب،  ن  نو  االتجاه الرومانسي، أّما المبحث الثاني فع  

 الحديث عن الذات، الخيال، والموت(.

أما الفصل الثاني الموسوم بـ: مابين المدرستين الّرومانسية الغربية والعربية، يندرج     

بـ: الّرومانسية الغربية، عالجنا فيه بذور االتجاه  نون  تحته مبحثان، المبحث األول ع  

بي والّرومانسية في األدب وأبرز خصائص األدب الّرومانسي، أّما المبحث الرومانسي الغر

 الرومانسية العربية توقفنا فيه على عوامل ظهور الّرومانسية العربية.الثاني عنوناه بـ: 
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بـ: الشعر الّرومانسي ما بين التأثير والتأثر، يتفرع إلى  نون  أما الفصل الثالث التطبيقي ع      

بـ: قصيدة أرض الضياع لـ توماس إليوت أنموذجا  نون  المبحث األول ع  ثالثة مباحث، 

للقصيدة وأهم الخصائص الّتي تميزت بها القصيدة، والمعادل مقدمين تعريفا وتحليال 

بـ: قصيدة أنشودة المطر لـ بدر شاكر  نون  ا المبحث الثاني فع  مّ إليوت، أ الموضوعي عند

يلها وأهم خصائصها، والمبحث الثالث واألخير كان السياب أنموذجا تطرقنا لشرحها وتحل

عبارة عن مقارنة ما بين الشاعرين توماس إليوت وبدر شاكر السياب، عرضنا أوجه 

 التشابه واالختالف بينهما وأهم نقاط التالقي بينهما، أي العالقة مابين الشاعرين.

بإشكالية أخرى خرجنا  مجملة عن البحث الذي أنجزناه، حيث أما الخاتمة فكانت خالصة   

 وهي: كيف أثر إليوت على الشعر الحديث، وكيف تجلى هذا التأثير اإلليوتي ؟

ومن أجل إنجاز هذا البحث واإلجابة على اإلشكالية بطريقة منهجية واإللمام بجوانب    

 الموضوع تحليال ونقدا اعتمدنا على المناهج التالية: المنهج التاريخي، المنهج الوصفي

، والمنهج المقارن في مجمل الفصول، وعلى جملة من المصادر والمراجع أهمها التحليلي

: الكالسيكية، على سبيل المثال ال الحصر: كتاب مذاهب األدب معالم وانعكاسات

الرومانتكية، الواقعية لأليوبي ياسين، كتاب محمد غنيمي هالل الرومانتكية، باإلضافة إلى 

الضياع، وكتاب مراد حسن عباس مدارس الشعر الحديث كتاب توماس إليوت أرض 

والمعاصر، وغيرها من الكتب المفيدة والمهمة التي ساهمت في إثراء هذا البحث، وذلك كله 

قصد استجالء تأثير إليوت، وتبين موقع التأثير في خارطة المباحث النقدية واألدبية الحديثة 

 والمعاصرة.

 اختيار موضوع البحث هي: ومن األسباب التي دفعتنا إلى   

 ـ بعد مناقشة موضوع مذكرتنا مع المشرف، تم اختيار هذا الموضوع.

الرغبة العلمية في البحث في الموضوع الذي يستلزم جهدا أكاديميا محكما يكون في ـ 

 مستوى الشهادة المحضرة. 

 مه.الشغف بإتما ع فيه فبقي عندناقيام به كعرض في السنة الماضية وعدم التوسـ 
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 ـ محاولة معرفة تأثير الغرب على العرب.

 ومن األهداف التي حفزتنا إلى البحث تمثلت في:   

 ومانسية ظهرت عند الغرب أوال ثم العرب ثانيا.ـ تبيان أن الرّ 

ـ أن توماس إليوت من الرومانسيين الغرب الذين أثروا على شعراء العرب منهم بدر شاكر 

 السياب.

 مابين قصيدة أرض الضياع لـ إليوت وقصيدة أنشودة المطر لـ السياب.ـ إبراز التداخل 

 ومن الصعوبات التي اعترضننا في بحثنا هي: 

 ـ ضيق الوقت.

ـ عنوان المذكرة متشعب يحتاج لبحث عميق، ووقت طويل، ألنه بعقد مقارنة مابين 

 شاعرين أحدهما غربي واألخر عربي.

وتعدد نفس المعلومات  ،ليوت على بدر شاكر السيابحول تأثير إ ـ قلة المصادر والمراجع

 في أغلبية المراجع.

الذي  " الدكتور محمد قادة "وفي األخير نود أّن نتقدم بالشكر الجزيل لألستاذ المشرف     

 .لم يبخل علينا في تقديم التوجيهات

تعالى لنا، وإن وأخيرا، نأمل أن نكون قد وفقنا في بحثنا، فإن أصبنا فذلك من توفيق هللا    

 أخطأنا فذلك من أنفسنا.

 

    .11/10/2112يوم:                                                                   
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 :مفهوم الّرومانسية ودوافع نشأتها المبحث األّول. 

 

 :ةموضوعات الّرومانسي المبحث الّثاني.  
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 المبحث األول: مفهوم الّرومانسية ودوافع نشأتها    

 / مفهوم الّرومانسية:1

ولى المذاهب الغربية الّتي ظهرت في أوروبا حيث أشرق يعّد المذهب الكالسيكي من أ    

هذا المذهب  عشر إلى غاية القرن الّثامن عشر، وفي ظلّ شعاعها منذ بداية القرن الّسابع 

ُولدت الّرومانسية الّتي ُبنيت على مجموعة من األسس والمبادئ الّتي مّيزته عن غيره، وقد 

هوى مجموعة من األدباء العرب، لم يكن مصطلح الّرومانسية أقل غموًضا من  لقي

 من الّتعريفات الّتي مّيزته: مصطلح الكالسيكية، ويكفي أن نشير إلى العدد الكبير

اختلفت األقوال في نسبة اللّفظة واشتقاقها اللّغوي، ولكّنها على ـ االشتقاق اللّغوي:    

وهي كلمة فرنسية قديمة بمعنى ( romanرومان )األرجح مأخوذة من جذرها األصلي 

القرون ، أو إحدى قصص المخاطرة والمغامرة الّتي سادت في القصة الخيالية الّطويلة

 رومانتيزم الوسطى شعًرا ونثًرا، وتفّرعت إلى عّدة لغات، ففي اللّغة اإلنجليزية بلفظ

(romantisme ) كانت تدّل على نوع من اإلغراق في الخيال، أّما في اللغة الفرنسية فقد

 1معنى، وهي المعنى الخاص ب: "الحنين" و"الحزن".من  أكثراسُتعملت في 

تعّددت المفاهيم اللّغوية لمعنى الّرومانسية من اللّغة اإلنجليزية إلى اللّغة الفرنسية أي  ●    

 من معنى إلى آخر.

األشكال األدبية والجمالية خاّصة بعد انتقالها  تطّورها االشتقاقي تطّورا شمل بعضشهد      

لحالم ذو المزاج م، ثّم إلى إسبانيا فأصبحت تدّل على اإلنسان ا8181إلى ايطاليا سنة 

ر الّشعري المنطوي على نفسه، ثّم امتّد معناها إلى ما يشمل العاطفة واالستسالم للمشاع

 2واالضطراب الّنفسي والفردية الذاتية .

 

    

                                                           

ة ، سن2، دار العلم بيروت لبنان، طكية، الواقعيةيـ األيوبي ياسين، مذاهب األدب معالم وانعكاسات: الكالسيكية، الرومانت8

 .888، ص 8811

 .202، ص 8891الرواية العربية في الجزائر، مؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، سنة ـ األعرج واسيني، اتجاهات 2
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من أوائل األدباء الفرنسيين ـ  jan -j- rouseau جون جاك روسوـومّما ُيذكر أّن       

بها إحدى بحيرات سويسرا قائال: " هذه البحيرة ذات الّذي استعمل هذه اللّفظة وهو يصف 

  1الوحشة الرومنطيقية "

تطّورت الّرومانسية في معناها االشتقاقي إلى األصناف األدبية والجمالية فأصبحت  ●   

جون تدّل على الّشخص ذو العقد الّنفسية، كالمنطوي والشعور بالفردية والذاتية حيث شّبهها 

 كل ما هو عجيب وغريب . أي بالوحشة جاك روسو

فتعّرضت لتعريف الّرومانسية في إحدى كتبها الّتي  "جيهان صفوة "أّما الدكتورة      

في الّنصف األول من القرن التاسع تعني الحركة األدبية والفنية والفكرية الّتي ظهرت 

عشر، والّتي نادت بإعالء العاطفة والخيال والعقل والقواعد الفنية فإّنها مشتقة من كلمة 

،ونعني كل لغة حديثة انفصلت عن اللغة الالتينية األم ورّبما عن (romanceرومانس )

ا وهذه الكلمات وتعني الفن الذي نشأ وتطور في غرب أوروب (romanicoرومانيكو ) كلمة

عاصمة  (romaروما )المشتقة من كلمة ( romanoرومانو) جميعها تنتمي إلى كلمة

 2ايطاليا.

قّدست العاطفة على حساب العقل في تعريفها  "جيهان صفوة "يبدو أن الدكتورة   ●   

 األم. عن اللغة الالتينيةللّرومانسية كما أن هذه األخيرة مشتقة من اآلداب واللّغات المتفرعة 

لقد ولدت الّرومانسية في مناخات جديدة في الوسط األدبي واالجتماعي، ألنها  ـ اصطالًحا :

ئشة بالرفض والتمرد راغبة في التجديد، طامحة إلى تجسيد انطلقت في األصل من نفوس جا

تعانيه، ومعظم التعريفات الّتي ُطرحت ظهرت في مرحلة لم تكن الّرومانسية قد نضجت  ما

ومانسية أكتر من أوضحت أدًبا متكاماًل، ومن المدهش أن يكون البعض قد أوجد للرّ بعد، و

بمائة وخمس وعشرين  ـ" chlijal"شليجل ـ مائة وخمسين تعريًفا جمعها الناقد األلماني 

                                                           

 .01،ص 8891، سنة 8ـ محمد غنيمي هالل، الرومانتيكية، دار العودة بيروت، ط8

 . 99، ص8891، سنة 2ـ حسان عبد الحكيم، مذاهب األدب في أوروبا، دار المعارف مصر، ط2
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صفحة دون أن ينتهي إلى تعريف نهائي، حيث قيل :"إن الّرومانسية تتخذ من األشكال بقدر 

  1ما فيها من مؤلفين".

صور الإنها الفن الذي يكشف في قائاًل:  ـ" chilinghe"شلينيغ ـ عرفها الناقد األلماني      

وبواسطة الحدس الفني، األفكار المطلقة الكامنة في أساس الواقع، والقادر بشكل أعمق، من 

  2العقل اإلنساني المحدود، على اكتشاف ومعرفة العالم المحيط بنا.

يعني أن الّرومانسية حالة مقيمة في النفس وهي تعبر عن موقفها من ذاتها ومن الحياة  ●    

 وميتافيزيقية في آٍن مًعا. فيزيقيةومن الزمن ومن الحرية، فهي 

أحد الشعراء الّرومانسيين  (1791ـ1971ـ") deschanps"آميل ديشان ـ عرفها     

العصور ليست في كل عرف الّرومانسية بأنها: مانسي، ياألوائل، ثّم ناقد ومنظر لألدب الّرو

ذلك قوله: "إنها الروح الشاعرية في مقابل الروح ال الشيء الجديد، ثم يضيف إلى األدبية إ

م في مقدمة مسرحية  1781عام  "ـ viktour higouفيكتورهيجو ـ "أما النثرية". 

ويقول أيًضا أليس في حرية فقد عّرف الّرومانسية بكلمتين إنها ليبرالية األدب  "هارتاني"

  3البعض. اإللهام وإخاء الفنون ومساواة األجناس األدبية مزجها ببغضها

توّصلوا إلى تجديد مفهوم األدب هو أكثر الذين " فيكتور هيجو"يمكن القول أّن  ●    

الرومانسي، رّبما ألّنه أطولهم عمرا وأغزرهم مادًة، كما توّصل إلى التوّسع ألّن الحّب قلب 

 التقييد و التقنين.األدب الّرومانسي، كما أّن الكالم فيه شيء ال يملك القلم بين 

وحدة المتناقضات: كما بأنها هي  (1781ـ 1979) "شليجل"الناقد األلماني  ثّم عّرفها    

معجبة باستمرار بتقريب المتناقضات: الفن يفيد بذلك قوله الّتالي:"الذهنية الّرومانسية 

                                                           

 .899،ص 8818في األدب األوربي، ترجمة صباح الهجيم، وزارة اإلرشاد القومي، سنة بول فان تيغم، الّرومانسية  ـ8

 .882األيوبي ياسين، مذاهب األدب معالم وانعكاسات الكالسيكية، الّرومانتكية، الواقعية ص ـ 2

 .898ـ بول فان تيغم ، الرومانسية في األدب األوروبي ، ص 1
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والطبيعة، الشعر والنثر، الجد والهزل، الذكر والهاجس، األفكار المجردة والمشاعر الّحارة، 

  1األدب الّرومانسي. ثقةو  اإللهي واألرضي، الحياة والموت، تتجمع كلها وتنصهر في ب  

" فقد شرح اإلطار العام لألدب الّرومانسي قائاًل:"إن محمد غنيمي هاللأّما الدكتور"     

األدب الّرومانسي صورة صادقة لالتجاهات الثورية الوطنية، وقد عّبر عن آمال ذلك 

ا الفنية والثورة الفكرية والضيق بالواسع، المجتمع  السعادة في عالم  ونشدافي أدب فيه ُحمي 

  2عام، تسيطر على الكاتب الّرومانسي وآرائه.الروح  وللرومانسيةاألحزان، 

رغم صعوبة إيجاد تعريف واٍف للّرومانسية إال أن هناك من استطاع أن يعطي  ●    

مقصوًدا عاًما لهذا المصطلح، وأصبحت التعبير عن العواطف وتجاهل العقل، وحب 

، ألّن الّرومانسي هو الّذي يعبر عن أحالم وآمال وآالم المرأةتعبير عن الالطبيعة، و

 اآلخرين.

يعتبر الشعر الّرومانسي أحد أهم النتائج الّتي أّنتجها المذهب  ـ معنى الشعر الرومانسي:   

كما يعتبر أبرز األنواع األدبية، حيث يختلف كّل االختالف عن المذهب ، الرومانسي

ن من األشعار على يد شعراء الّرومانسية الكبار، وتمّيز الشعر الكالسيكي، وُعرف هذا اللو

  3حّتى القرن العشرين.الّتي أثرت على جوانب الحياة  ومانسي بحياته القومية الجديدةالرّ 

بأنه كان أبرز األنواع األدبية وأشّدها مباينًة لمثيله في اخّتص الشعر الرومانسي     

ما أنتجته الّرومانسية الشعر، الّذي عرف على يد شعرائها الكالسيكية. ويمكن القول أن أهم 

تقوم على العبقرية الفردية  جديدة قوية بقيت ذات تأثير وجاذبّية إلى القرن العشرين. حياة

مع شطحات الخيال والحرية في وإغراقها في التعبير عن العواطف الذاتية واالنسياق 

 4المضامين واألشكال.

                                                           

 .898األدب األوروبي، ص ـ بول فان تيغم: الّرومانسية في 8

 .01كية ص ـ محمد غنيمي هالل، الرومانت2

نغم عاصم عثمان: الّرومانسية بحث في المصطلح وتاريخه ومذاهبه الفكرية، المركز اإلسالمي للدراسات اإلستراتجية  ـ1

 .01، ص 8،2089العتبة العباسية المقّدسة، ط 

 .81، ص 2082، 8، المترجم: سعود السويدا، جداول،ط برلين: جذور الّرومانتكيةـ أزيا 1
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من قبل في إن الشعراء الّرومانسيون عادوا إلى حرم الشعر الغنائي الّذي كان شائًعا  ●   

وخصوصياته، وقد وجد الّرومانسيون مختلف العصور ألن الغنائية من أّهم مميزات الشعر 

 في المنهج الغنائي أفضل ما يناسبهم.

 / دوافع نشأتها:2

ي الحديث، كان وليد ظروف ودوافع ثنائية إن نشأة االتجاه الّرومانسي في شعرنا العرب    

 الطابع سواء كانت ظروف محلية أو ظروف متأثرة لعوامل خارجية.

 ظروف والدوافع المحلية:ال ❶

حّتى قبيل إّن ظروف المنطقة العربية في بداية القرن العشرين  :أ/ ظروف سياسية   

سادت في أوروبا إبان عن تلك الظروف الّتي منتصفه ظروف ذات طوابع خاصة تختلف 

كان فيها من حروب قومية وتوجهات عسكرية فالمنطقة العربية  القرن التاسع عشر وما

اإلسالمية، أضحت محل أطماع الدول األوروبية، فاحتلّت عسكرًيا مند فترة مّبكرة، فأصبح 

ل عالم اإلسالمي يعيش حالة من الفقر والعوز والّتبعية الثقافية، فأصبحت جميع وسائال

اإلعالم والثقافة والتعليم على يد رجال الحضارة األوروبية، فخلّف هذا االستعمار الحزن 

والبأس والدمار. فالّدقة الموضوعية تقتضي اإلشارة إلى وجود دوافع، نشأة الّرومانسية 

في الظروف السياسية الّتي تعرضت إليها الدولة العربية من كبت وإرهاب و العربية 

ظروف ُولدت صورة الّتحدي في الشعر، فصورة الّتحدي لونت بألوان األداء استالب فهذه ال

  1الرومانسي لغة وصورة إحاء.

وما يمكن فهمه أن محور السياسة لدى شعراء الّرومانسيين سواء األوروبيين أو  ●    

العرب كان يتمحور حول األلم والثورة، فكان الشعر الوجداني هو شعر الحزن واأللم 

إن محوري األلم والثورة قد ولدا في أجواء اإلحساس بالفردية والهروب من الواقع ف

هذه األوضاع السياسية لها حافز كبير في نشأة مذهب  والشعور بالشخصية الوطنية، فكانت

أدبي جديد وهو المذهب الّرومانسي الّذي اعتبر الدوافع السياسية المنبع الطبيعي للشاعر 

    رالوجداني في التعبير عن قضايا وطنه من الظلم والقه

                                                           

 .91، دار الجيل بيروت، ص 8محمد عبد المنعم خفاجي: دراسات في األدب العربي الحديث ومدارسه، ط ـ8
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الفنية القديمة لقد أثار الشعراء الوجدانيين على األشكال اجتماعية وأدبية: دوافع  ب/     

للقصيدة العربية فكان الشعراء الرومانسيين يريدون أن يتعرفوا على الخصائص القومية 

تي تميز كل دولة فكان الهدف من نشأة المذهب  الرومانسي هو بيان الخصائص األهم، و الّ 

ع من الثورة على الجوانب التقليدية وشن ثورة أدبية على المذاهب األدبية األخرى فكان الداف

 1للجمال والقيم الخلقية. مناداةالنشأة هذا المذهب الرومانسي هو 

ا التجديد أدبًيا واجتماعًيا، تكالسيكي وقديم طالب هو إن الّرومانسية جاءت ضد كل ما ●     

كما نهى هذا االتجاه على الجماعات والنوادي والمجالت والرابطات األدبية، فكل هذا دفع 

 شعر الوجداني.لأن يخطو منهًجا جديدا وهو االشباب إلى بالشعراء 

 ظروف ودوافع خارجية )أجنبية(: ❷

لم تكن المؤثرات الخارجية لتؤدي عملها في المرحلة األولى من مراحل االتصال بأوروبا     

الّذي نشأ في أواخر القرن الماضي ألنها كانت مرحلة الصراع العسكري، فإّن الجيل الجديد 

ترعرع ثقافيًا في بداية هذا القرن، وكان توجيهه الثقافي صوب الثقافة األوروبية، أحدث 

تحواًل جذريًا في األدب من خالل التجديد في األدب العربي وبذور التّوجه الّرومانسي 

يشبه بينهما وبين :"فالجيل الناشئ بعد شوقي وليد ال"عباس محمود العقاد"خاصة، يقول 

من سبقها في تاريخ األدب العربي فهي مدرسة أوغلت في القراءة ولم تقتصر قراءتها على 

  2أطراف األدب الفرنسي".

بالمختارات الشعرية األوروبية وإعجابهم إّن الشعراء الّرومانسيين العرب تأثروا  ●    

بشعراء المدرسة الّرومانسية اإلنجليزية أي جعلوا منهم مثالهم ونموذجهم حتّى أّن بعضهم 

 كان يعتبر حياة الشاعر اإلنجليزي صورة لحياته. 

      

 

 

                                                           

 .21، ص 8881، 8تستتاغ عبود شراد: تطور الشعر العربي الحديث الدوافع والمضامين، ط ـ1

 .11،ص 8،2088الّرومانسية في الشعر العربي الحديث، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، طـ د. أحمد عويت: الطبيعة 2
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ر لم ترضى جمهرة األدباء في البداية، ولكّنها استحالت فبما بعد إلى مفخرة من مفاخ     

والجنوبي عن مدرسة الديوان ومدرسة األدب اإلنجليزي، ولم يقل شعراء المهجر الشمالي 

 جبران خليلأبولو تأثًرا بالشعر اإلنجليزي أو الفرنسي، كما يالحظ في الشعر والنقد كل من"

وغيرهم، فلم يكن شعراء المدرسة الوجدانية العربية لينكروا  جبران" و"ميخائيل نعيمة"

في اعترافاتهم، وبعد مرحلة التأثير المباشر هذه  هار بالرومانسية الغربية بل نجدهذا التأثي

 1أخد الشعراء الالحقون يقلدون الشعراء الّذين اطلعوا على الشعر األوروبي مباشرة.

يأخذون منهم تلك المعاني الغربية واألشكال الغربية دون أن أصبح شعراء العرب  ●     

 هذا.يشيروا إلى تأثرهم 

الشعراء في المشرق وفي مغربه يتأثرون بالمجاالت األدبية الّتي كان يصدرها شعراء     

 "أحمد زكي أبو شادي"وجماعته الدكتور  "العقاد"المهجر والمجاالت الّتي كان ينشرها

للصحافة األدبية المصرية دوًرا سابًقا لنشر التيارات االجتماعية واألدبية ومن المالحظ أّن 

دة، إن األثر األجنبي لم تكن الظروف السياسية واالجتماعية والنفسية لنمو التيار الجدي

الّرومانسي في األقطار العربية، ألنه شعر يتجاوب مع أصداء نفوسهم، كما يتجاوب مع 

  2طبيعة الظروف الّتي يكتفيها األلم و الحزن.

ومانسية الغربية على شعراء على الرغم من هذا التأثير الّذي أحدثته المدرسة الرّ  ●     

االتجاه الوجداني أي المدرسة الّرومانسية العربية ، إال أّن هذا االتجاه الوجداني العربي له 

خصوصياته الّتي تختلف عن خصوصيات الّرومانسية األوروبية الّتي كانت وليدة الحضارة 

 والبيئة الغربية. 

 

 

 

 

                                                           

 .99ـ محمد عبد المنعم خفاجي: دراسات في األدب العربي الحديث،ص 8

 .91ـ المرجع نفسه، ص 2
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 مبحث الثاني: موضوعات الّرومانسيةال    

المعنى الشمولي فإّن الّرومانسية لم تقف عند موضوع واحد أو مواضيع محددة، إذا أردنا    

بل شملت مختلف المواضيع اإلنسانية الّتي ينفد إليها األديب بإحدى ملكاته الشعورية، أما إذا 

أردنا الحصر والدقة، فإّن الّرومانسية ال تحسن معالجة أي موضوع إال إذا كان منصهًرا 

 تها ال تخرج عن العناوين .دان األديب ولذا فإّن موضوعابوج

تي تحدث عنها الّرومانسيون،لجئوا إليها على أنها المالذ أهم الموضوعات ال :/ الطبيعة1

األكبر لمعاناتهم، في حياتهم الخاصة و العامة، والطبيعة مهد كل أدب سواء كانت المدرسة 

ومانسية أم سريالية، وال تختلف إال في المذهب األدبية الّتي تعّبر عنه كالسيكية أم رّ 

كن مشرقة فاعلة مؤثرة، كما كانت في المدرسة الّرومانسية ألن التعبيري، إن الطبيعة لم ت

  1الّرومانسيين هم الّذين عرفوا قيمتها ومتعتها فنشروها في كل مكان.

والتربية منها فاإلنسان إن العودة إلى الطبيعة وتتبع نظامها واستحياء مبادئ الحياة  ●     

يولد نقًيا طاهًرا من كل الشرور و المفاسد والمجتمع اإلنساني هو الّذي يفسده ويعوده على 

 الرذائل والخطايا.

يكيين لكالسوثارت على منهج ا ـ" Rosso"روسوـ ولقد تأثرت الّرومانسية بمفاهيم     

إلى مفاهيم أكثر عمًقا بنزعة التحرر  " ـ  chateaubriand "شاتوبريان ـ ومن سبقهم

إلى تخليص الطبيعة من  " شاتوبريان"واإليمان الّتي سادت الحركة الّرومانسية وفيها يدعو

 ـ" Lamartine"المارتين ـ  هذه اآللهة وجعلها معبًدا واحًدا يدخل إليها الفنان، وما كتبه

قال:"إن الطبيعة أكبر قسوة ّللّا  ـ" Jolyوليا ـ ج"عن الطبيعة بعد أول لقاء له بمحبوبته 

  2، وأقدر شعرائه وأبرع معانيه......"وأمهر مصوريه

لم تكن الطبيعة متشابهة القسمات عند جميع الّرومانسيين، غير أنها موجودة  ●     

  ب ظروف في أدبهم، وكل واحد منهم فهمها على طريقته، وبحس بعناصرها و جغرافيتها

                                                           

 .892ـ 898ياسين: مذاهب األدب العام وانعكاسات، ص األيوبي  ـ8

 .891ـ المرجع نفسه، ص 2
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حين نجدها زاهية بألوانها ومناظرها الحلوة المتنوعة عند حياته،في 

 ."المارتين"مثال وإنها تبدو كئيبة عند  "شاتوبريان"و"روسو"

، وال نكاد نقرأ قصيدة واحدة ألي شاعر ّرومانسي، إال وللطبيعة فيها النصيب األوفر    

ومن هنا الوصف الذاتي في بقة واحدة وخاصة إذا مزجنا الطبيعيتين: الجغرافية و اإلنسانية 

نطراح األحزان واألشواق والعواطف الداخلية، ولشد ما كان الّرومانسيون للطبيعة و إ

يقيمون المفارقات الشاسعة بين طبيعة الحقول و البراري والغابات واألودية والّتي تكتنفها 

فتضطرب قلوبهم وتضيق صدورهم، ويستلهمون دواتهم في الهرب  واألزقة، الشوارع

  1والسفر الروحي خارج مجتمعهم ليوحدوا دواتهم الفردية، مع الذات اإللهية الكبرى.

فمهما تحدثنا عن طبيعة الّرومانسيين، لن نصل إلى ّحد ألنها هي األخرى بال حدود  ●     

 حّتى إذا ما تحددت في اإلطار الجغرافي، استعصت على التحدد في اإلطار النفسي، ذلك أن

 وصف الّرومانسيين للطبيعة، غالًبا ما ينطلق من بحار نفوسهم.

تي رفضت الّحب في كل األعمال األدبية ونظمت قواد الكالسيكية الصارمة الّ : إن بّ الح/ 2

أحاسيسه وأشواقه وانفعاالته، كل حركته إلى حد امتنع فيه الشاعر الكالسيكي عن تصوير 

ان الّذين تخرجوا من مدارسهم ذلك ضاعف من قوة ردة الفعل وتأثيرها على نفوس الشبّ 

غًفا شديًدا بقراءة أدب جديد ة، ومنحتهم شعلى نمط معين من التعبير عن هذه العاطفة القويّ 

ينفض عن أدانهم غبار الزمن القديم الّذي مأل وجودهم إحساسهم بقصص األبطال ال أثر لهم 

 2في وجودهم.

ومن هنا كانت األشعار و الّروايات الّتي نشرها الّرواد الكبار للرومنطيقية، وما تبعها  ●    

من أعمال أخرى، أكثر غنى وتمثياًل لواقعهم، وعاماًل قوًيا من عوامل االنسياق خلف هذا 

  صورة صادقة لحياتهم. رأوا فيهاألدب الجديد، الشيء أنهم 

      

 
                                                           

م،ص 2081، سنة8،ط ـ بطرس أنطونيوس: األدب تعريفه، أنواعه، مذاهبه، المؤسسة الحديثة للكتاب طرابلس، لبنان8

281. 

 .28ـ 20ـ بول فان تيغم: الرومانسية في األدب األوروبي، ص 2
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فإّن  "فيكتور هيجو"ومن أجله خلق ّللّا اإلنسان و بحسب  بّ من دون ح قيمة للحياة ال    

شيء يصرف فعل أحب وكم يحب  أدنى مرتبة من ذلك الّذي ال يفكر وكل  اإلنسان الّذي ال

أنشودة الحياة، كما في  بّ الح وبات بّ ا، أو يستطيع المرء أن يموت بالحيكون الّحب ساميً 

 :"هيجو"قصيدة 

 ! اأيضً  لنحبُ ف  ! دائما لنحب  ف  

  األملُ  ، يهربُ ب  الح حّتى يذهب  

 الفجر   هو صيحةُ  ب  الح

 يل  اللّ  هو ترتيلةُ  ب  الح

 للشيطان   الموجةُ  ما تقولهُ  إن  

 للجبال القديمة   يحُ والرّ 

   1.للغيوم   جومُ والنّ 

لم يكن ممكن اختصار القصيدة، ألنها دفعات من المشاعر و الصور الّتي تؤكد أبرز  ●    

الشهوة الحسية  مواصفات الّحب الّرومانسي، القائم على طهارة القلب وتسامي الروح فوق

 والنزوات الطائشة.

 على دفق المشاعر وانسيابها أمواجا من الحلم أو األثير الليلي، ومن بّ كما يقوم الح    

عظمة الّحب الّرومانسي أنه ال يكتفي فيه الكالم وال بالنظر، وال بأنه وسيلة من وسائل 

يعبر عن مثل هذه الحالة بقوله:" نتخاطب بالنظرات فال  "المارتين"التعبير لذلك كان 

ط الّسرور، واضطربت أعصابنا تكفي، ونتلمس الكلمات فال نجد، لقد انعقدت ألسنتنا من فر

  2ير فبقينا صامتين: ال لغة إال هذا الصمت و ال حركة إال هذا السكون.من شّدة التأث

، أنه شعور سماوي أخوي يعتمد على صفاء الروح وطهر بّ فهم الّرومانسيون الح ●    

 كما يتخذ لغة مفهومه .المشاعر، يتخذ تارة حالة من الشرود، وحالة من الالوعي ، 

                                                           

 .288ـ 281ـ بطرس أنطونيوس: األدب تعريفه، أنواعه، مذاهبه، ص 8

 .812معالم وانعكاسات، ص ـ األيوبي ياسين: مذاهب األدب 2
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فرق بين اإلحساس باأللم أو الغربة والحزن، وقليال ما ، ومستلزماته ال ومن روافد الحبّ     

يعبر الّرومانسيون عن فرحهم ألن فرحهم في عمقهم، ليس إال وجًها آخر للحزن أو النهاية 

ومن هنا المزج التلقائي بين وجدان العاشق يكمالن بعضهما بعض،  فهما وجهان للحبّ 

 1به لن يدوم من قصيدة صغيرة.الّرومانسي وأحاسيسه الداكنة لشعوره الدفين بأن ح

 :موسيه" "ألفريد دييقول

  ح دون مباالةٍ أصر   أن   وأستطيعُ  أحب  

 ي عن حب   شيء   يتحّدث   و لن   أحب  

 2ي الّذي أدري.وأنا وحد   ،أحب  

راء لدى الشع عن العاطفة الملتهبة عن الّشعراء الّرومانسّيين، إّن الّنمط سرّي الّتعبير ●     

هاجته عاصفة هوجاء تصطخب قلوب هؤالء الشعراء الّرومانسيين، اصطخاب الموج ا

يغدو الموت أمال في لقاء  وهكذاوتزيد الشرود والخوف واالستغراق والملل الداخلي،

 الحبيب، وخالًصا من عذاب األرض وضوضاء الناس.

يتحدث عن نفسه رأينا في المدرسة الكالسيكية، أن أحدهم ما كان / الحديث عن الذات: 8

مباشرة، ألّن الحديث عن األنا، بل كان يعني بالحديث عن اآلخرين، وكأنه هو غير موجود، 

ما إال أن األمر مختلف في المذهب الّرومانسي األنا أضحت محور الكتابة، الّتي تحّولت إلى 

حّتى يشبه البوح الّصادق، ولم يعد الكاتب يخجل من الحديث شجونه، بل راح يعري ذاته، 

من ورقة التين، ويظهر للمأل على حقيقته، بضعفه وقوته، ببغضه وحبه وقد شغلته شؤونه 

  3وقضاياه ومشاعره الخاصة.

ال شيء ألصق بالذات أكثر من الحّب وقد اعتبروه مقّدس فصّرحوا ووصفوا سعادتهم  ●    

ظة وللذكريات الّتي وأحالم اليقبلقاء الحبيب، وشكواهم وندمهم وألمهم، استسلموا للّتأّمل 

          راحوا يستعدونها في قصائدهم. 

                                                           

 .818ـ محمد غنيمي هالل: الّرومانتكية، ص 8

 . 818األّيوبي ياسين: مذاهب األدب معالم و انعكاسات، ص  -2

 .101ـ  101تعريفه، أنواعه، مذاهبه، ص ـ بطرس أنطونيوس: األدب 1
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في مقدمة ديوان الشرقيات أن الشاعر حّر في استلهام موضوعاتهم " هيجو "د أكّ        

من األقدمين وفي وفي اختيار مصادره، فوّجه ضربة إلى الكالسيكية الّتي كانت تستقي 

الّرومانسية ليست إال الليبرالية في األدب، مسرحية "هارناي" أحدث ثورة أدبية، وأعلن أن 

و"أغاني األصيل"و"األصوات الداخلية"و"األشعة  وأما دواوينه األربعة "أصوات الخريف"،

وتدخل الشاعر أكثر من صميم النزعة  ئي بأبهى حلله،والظالل" فإنها تجسد الشعر الغنا

   1الّرومانسية.

هو زعيم الّرومانسية بما تمثله من صدق  و""فيكتور هيجيتضح من مقدمة ديوان  ●    

والخوف من هاجس الموت،  وصراحة، في الحديث عن الذات من ألم وكآبة وحزن،

هو شاعر  "هيجو"تحصل بسر وطالقة أي  عيش من ذكريات الماضي، وغنائية شفافة،الو

 الغنائية بال منازع وترتكز غنائيته على األحاسيس.

يستطيع بها األدباء أن يؤلفوا صورهم من إحساسات سابقة  يعتبر الخيال ملكة / الخيال:8

تختزلها عقولهم، وبدلك يقوم الخيال عند األدباء على دعوة المدركات ثم بنائها من جديد 

فالتفكير موضوعي يقوده غرض محدود هو وهذا يقودنا إلى التميز بينه وبين التفكير 

إلى التفسير في الحقائق ويضيف إليها محاولة معرفة الحقيقة، أما الخيال فذاتي يعتمد 

عالقات جديدة حسب تصور األديب، لذلك يمكن القول أّن التفكير يعوق الخيال بدليل أّن 

  2األمم البدائية في أول نشأتها كانت أكثر خيااًل وأساطير.

الخيال ليس تجميع آلي لصور تتنافر بطبيعتها، بل البّد أّن يراعي األديب في نسج  ●    

صور وحقائق األشياء، حّتى ال تفقد هذه الّصور تأثيرها على القارئ فعملية الخيال هي 

 عملية واعية في المقام األول.

 

 

 
                                                           

 .211ـ محمد غنيمي هالل، الرومانتكية، ص 8

، 2000، سنة 8حسين راضي: قضايا النقد العربي قديما وحديًثا، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،ط  ـ داود غطاشة2

 .881ص 
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نما وجده في غير زمانه لقد كان الخيال الّرومانسي خيااًل طموًحا، يتطلب مثااًل له أي    

رة واألخيلة يخفيها على ومكانه، وال يتاح له فهم ما تّجيش به عواطفه وآماله إال بالصو

الحقائق، إذ أّن األحاسيس والعواطف ال تفصح عن نفسها إال في الصور وكل كنوز 

  1المعرفة والسعادة اإلنسانية مقصورة على الصور.

بالخيال فصار عندهم وسيلة أساسية إلدراك الحقائق فجعلوه محل  الّرومانسيون اهتموا ●   

 العقل، احتكموا إليه وجعلوه المنفذ الوحيد للحقيقة.

إن الفرح و الحزن عند الرومنطيقية، وجهان لعملية واحدة، وعلى كّل حال فإّن  / الموت:1

فرح، العذاب ، الزمن السعادة قصير، وسرعان ما يحل محله زمن العذاب واأللم، الحزن

واأللم من مستلزمات الحّب، ولكّن إذا تحّول الحّب إلى قطيعة وذاق الحبيب مّر الفراق 

وانقطع األمل والرجاء بالعودة إلى األلفة والّود وانطوى على ذاته يتذكر الماضي ويحن 

لته إليه، في ما يشبه العزلة، وقد يلجأ إلى الكحول لينسى ما هو فيه من هم وشقاء فتزداد حا

    2شعره.السوداء، فيتملّكه البأس، ويطلب الموت ويشتهيه ولشده تزداد ذكره في 

 : " لوسي"في  " دوموسيه"يقول    

 ، يا أصدقائي األعزاءُ ا أموتُ عندم  

 عند القبر   صفصافٍ  شجرة   ازرعوا

 .أوراقها المحزونة   فأنا أحبُ 

وحفرت هذه األبيات على  " دوموسيه"وقد زرعت بالفعل شجرة صفصاف عند ضريح

  3لوحة الشاهد.

قد بقي في نطاق التمني، وهكذا يصبح الموت  "موسيه"إذا كان استشهاد الموت عند  ●    

م اآلخر باعتبار أّن الّنفس به تكتمل السعادة المحبين وما هو إال عبور إلى العال اهدًفا ساميًّ 

   خالدة.

                                                           

 .19ـ محمد غنبمي هالل: الرومانتكية، ص 8

 .101ـ 101ـ بطرس أنطونيوس: األدب تعريفه، أنواعه، مذاهبه، ص 2

 .109ـ المرجع نفسه، ص 1
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 المبحث األول: الّرومانسية الغربية   

 / بذور االتجاه الّرومانسي الغربي:1

أن ما شاهدته أوروبا في القرن الثاني عشر من أحداث كثيرة وحروب طاحنة بين      

الّدول األوروبية و الصراع على المستعمرات وحروب "نابليون بونابرت" وما نتج عن هذه 

فكرية. زاد من حّدتها موجات اإللحاد المتزايدة، وقد ترك ذلك في  اضطراباتالحروب من 

والّشعور بالمرارة وخيبة األمل، وانتشر بينهم ما يسمى ًدا ن قلًقا شديونفوس األوروبي

اصطالحا مرض العصر وهو إحساس حاد بالكآبة وضيق شديد من الواقع المعاش والبحث 

عن مخرج منه. وهذا السبق إلى الثورة مرُده إلى المذهب الليبرالي، أو النزعة التحّررية 

إلى عصر النهضة وأتت أكلها على نحو الّتي ضربت بجذورها في تاريخ الفكر األوروبي 

يعتد به في غضون القرن الثامن عشر فانتهى بها المطاف إلى الثورة الفرنسية ملحوظ 

  1م في مبادئها المعرفة من التحرر واإلخاء والمساواة.9871

وإّن الناظر في تطور الفكر األوروبي مند العصور الوسطى إلى هذا العصر الحديث،     

ية اسما على مسمى كما يقولون، ألّنها في أصولها " نزعة إلى التحرر من قيود يرى التحرر

العصور الوسطى، فهي رّد فعل لوطأة الواجبات الّتي أثقلت كواهل الناس في الحياة 

   2والدينية والفكرية. االقتصاديةالسياسية، 

فالتحرر عامل البد منه، فهو مبدأ جامعي التقت عليه جميع األفكار، المضطهدين من  ●    

 الشعب أو عامة الناس.

    

 

 

                                                           

 ـ حلمي علي مرزوق: الّرومانسية، الواقعية النقدية، الواقعية االشتراكية، أصولها الفنية واإليديولوجية، دار الوفاء لدنيا9

 .99، ص 4002الطباعة والنشر، اإلسكندرية، 

 .91ـ ينظر: المرجع نفسه، ص 4
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وقد كانت الطبقة البرجوازية الناشئة أو طبقة الّتجار و أرباب الحرف والصناعة أشعر     

لمقدسة الّتي و أحسهم بوطأته فاضطلعوا دون غيرهم بالتمرد على الحقوق الم الّناس بالظّ 

زعمها الملوك ألنفسهم وشاء الّتطور أّن يستفحل ألمر هذه الطبقة وأن تتصل فيهم الثورة 

  1على هذه الحقوق من قيود وواجبات.ترتب  في كل ما

هنا كان التحرر فلسفة مواتية اتجهت إليها الخواطر واصطنعها المصلحون لجدواها  ●    

 في تحطيم القيود والّتخلص من أعباء تلك الواجبات.

فالتحررية نزعة عّمت الّناس جميًعا، غايتها تحرير اإلنسان، أو هذه الطبقة البورجوازية     

"هارولد قتصادي والديني يقول الّنامية من الخضوع الفكري والخضوع السياسي واال

:"في المّدة مابين حركة اإلصالح والثورة الفرنسية وضعت طبقة اجتماعية جديدة لسكي"

حقها في نصيبها الكامل في إدارة الدولة، وقد هدمت في ارتقائها القّوة الحواجز الّتي  سستأ

ة....والّتي كانت تربط كانت تجعل االمتياز مترتًبا المركز االجتماعي في كل المجاالت الحيا

 2الحقوق بحيازة األرض.

هكذا تكون الطبقة البرجوازية قد أجبرت إمبراطورية الحق المقدس المبهمة الّتي  ●     

 سادت العصور الوسطى أّن ترضخ لها.

وقد أحدثت الطبقة البرجوازية تغييًرا أساسًيا في العالقات بين الّناس لتصل إلى غايتها     

محّل المركز االجتماعي، وخلفت العقيدة الدينية والسلطان : فخلت فكرة العقد في السيادة 

الطريق لمعتقدات متعددة، َوجد فيها حّتى مبدأ الشك حقه في الّتعبير عن نفسه فاندفع 

الفالسفة، ونقاد الّنظم االجتماعية وراء قوانين الطبيعة يستنكهون قوانين االجتماع اإلنساني 

  3الّتي تقوم عليها الضوابط بين الحاكم والمحكوم. ويستنبطون األصول

 

 
                                                           

، ص 9117، ترجمة فؤاد زكريا، عالم المعرفة ، ديسمبر 4ـ برنراندرسل: حكمة الغرب، الفلسفة الحديثة والمعاصرة ،ج9

 . 70ـ 81

ية، أصولها الفنية الفلسفية واأليديولوجية، ص ـ ينظر حلمي علي مرزوق: الّرومانسية، الواقعية النقدية، الواقعية االشتراك4
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هكذا استطاعت الطبقة البرجوازية أّن تحدث تغييًرا في مجريات الحياة من العالقات       

لضوابط فظهر العقد االجتماعي بين الناس إلى قوانين االجتماع اإلنساني الّتي تقوم عليها ا

"وهم على "روسو"هوبْر"و"هيوم" و"لوك"وبالدولة التعاقدية التقى عندها ى الّناس وناد

ا بأّن المجتمع "من صنع اإلنسان ال شأن ّلّل  اختالف فيما بينهم في هذا الصدد، آمنوا جميّعً

به، فالصلة الّتي تحكم الحاكم والمحكوم صلة )تعاقدية( ترتد إلى إدارة الّناس وإنفاقهم على 

   1بناء المجتمع.

هذا هو أساس التحرر األساسي، فاإلنسان عندهم سابق على المجتمع والدولة وكالهما  ●    

ونقلو خير كالهما في فطرة اإلنسان،  "لوك"و"روسو"صنعه وعمل إرادته، وقد أفاض 

بطبعه أو يمكن أن نقول بأّن الخير منطق الطبيعة في وجدانه، و الطبيعة صوتها المسموع 

ه ومشاعره، وهكذا ندخل في صميم النزعة الّرومانتيكية بكل النظم يكون في قلبه وضمير

   والتقاليد في سبيل نظم أسمى وتقاليد أصح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ـ ينظر: حلمي علي مرزوق: الّرومانسية، الواقعية النقدية، الواقعية االشتراكية، أصولها الفنية والفلسفية واأليديولوجية، 9
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  :الّرومانسية في األدب/ 2

كان أول ظهور للّرومانسية في ألمانيا في القرن الثاني عشر ولم يكن مفهوم واضح    

ا كان يعني القصص الخيالي الّتصوير المشير لالنفعال وتارة ما يتصل  الحدود، أحياّنً

بالفروسية والمغامرة والحّب، وتارة أخرى المنحى العفوي أو الشعبي أو الخروج عن 

ارف عليها، أو األدب المكتوب بلغات محلية غير اللّغات القديمة القواعد والمعايير المتع

  1والبرتغالية واإلسبانية.كالفرنسية واإليطالية 

 وإجمااًل صارت كلمة رومانتيك تعني كل ما هو مقابل لكلمة كالسيك. ●     

بالذم  وفي القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر كان المراد من هذا اللّفظ اإلشعار   

لكّل بادرة جديدة تتحدى السائد من القواعد األدبية المّرسخة أو تحتوي على خلل والنقص 

  .:"الكالسيكية صحة، والّرومانسية مرض""غوته"وتهاون في القافية أو اللّغة ولهذا يقول 

رفضه  "فريدريك شليغل"م عندما أعلن 9817شهدت ألمانيا حركة ّرومانسية فّعالة عام    

ا الصارم قد أصبحت كل أنواع الّشعر الكالسيكي بنقائهلألدب الكالسيكي، عندما قال:"إّن 

  2اآلن تبعث على الضحك".

 ال عجب في هذا فلكل جديد غريب وخصوم وأنصار.  ●     

دور كبير ومّبكر في الدراسات األدبية والّنقدية الّتي شّجعت  "لمدام دوستايل"وأيًضا كان   

أّن الحرية أساس التقّدم، ولذلك كانت  بّينت "من األدب"نحو الّرومانسية ففي كتابها  االتجاه

أو حديث عن توهج الحرية أو خمودها، وتهتمُّ بالبحث عن  تبحث في كل عمل أدبي قديم

"من تأثير األدب بالفضيلة والخير والمجد والحرية والسعادة، وفد تضمن أيًضا كتابها 

م فصواًل نقدية في الشعر والّرومانسية متزامنة مع ألمانيا أي عام 9700عام  ألمانيا"

  القصائد القصصيةديوانهما  دج"ير"و"كولوورد زورت"م، ففي هذا العام نشر9817

 

                                                           

 22ألبرز أعالمها، اتحاد الكتاب العرب، ص ـ عبد الرزاق األصفر: المذاهب األدبية لدى الغرب، ترجمات ونصوص 9
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 1واعُتبر هذا العام بداية الحركة الّرومانسية اإلنجليزية. الغنائية،

ومعايير جديدة في عالم الجمال والمثل تضمنت هذه الحركة نظريات في الخلق الفّني  ●   

العليا وفي طرق الّتعبير األدبي، الّتي تعتبر كلها عكس ما كان سائًدا في انجلترا في القرن 

 السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر.

رومانسي أما في فرنسا، فلم يجرؤ أحد من الشعراء الفرنسيين أن يطلق على نفسه نعت    

 راسين،ضدَّ  شكسبير:" أنا ّرومانسي إنّني مع دال" ستنا" ن أعلنم حي9797حّتى عام 

، شكسبيروَ راسين الّرومانتيكية لكتابة:  "استن دال"وقد أطلق  2.بوالو"ضدَّ  بايرونومع 

ا أدبية من شأنها أن  م"إّن الّرومانتيكية هي الفن الّذي يقد  :" استن دال"يقول للّشعوب آثاّرً

  3كنة.تحدث فيها أعظم لذٍة مم

وهكذا وِجَدت الّرومانتيكية، ولكّن هذا ال يعني بأّنها لم تكن موجودة من قبل، فقد  ●   

حيث كانت الّرومانسية تجري في مؤلفاته من قبل، فقد "جون جاك روسو"وِجَدت عند 

انعطف روسو نحو اإلحساس وِحس الطبيعة واألحالم والتّخلص من القيود االجتماعية، 

اإلنسان طيًبا بفطرته والمجتمع هو الّذي يفسده وهذه هي الّتي مهّدت إلى وكان يرى أّن 

 م وجّسدت القيم الليبرالية أو النزعة التحررية.9871الثورة الفرنسية عام 

ولقد كان التوجيهان الفلسفية الجديدة قي هذا القرن األثر في االبتعاد عن الكالسيكية     

العقلية وراء ترسيخ الضوابط الكالسيكية، فإّن للفلسفة  ""ديكارتوسماتها، فإذا كانت فلسفة 

أثرها في توجيه الفكر األدبي والّنقدي نحو التعبيرية فقد كان يرى بأن طريق المعرفة 

  4الحقيقية هو الّشعر.

الّذي عّمق من التأكيد عن الذات اإلنسانية واعتبر اإليمان بالعالم  "هيغل"وجاء بعده   

متوقًفا على هذه الذات، وما دامت الذوات تتغير فإّن كاّلً منهما يخلق العالم على الخارجي 

صورة خاصة وهذا يعني أّن الذاتي يخلق الموضوعي، وأّن العالم الداخلي للذات العارفة هو 

                                                           

ـ ينظر: مراد حسن عباس: مدارس الشعر العربي الحديث بين النظرية الغربية والتطبيق العربي، دار المعرفة الجامعية، 9

 . 40، ص 4001سنة 

 . 89، ص 9111، سبتمبر 988لم المعرفة ـ شكري محمد عياذ: المذاهب األدبية والّنقدية عند العرب والغربيين، عا4

 .84ـ 89ـ ينظر: المرجع نفسه، ص 1

 .71ـ ينظر: برنراندرسل: حكمة الغرب الفلسفة الحديثة والمعاصرة، ص 2
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أساس صورة العالم الخارجي لديهما، وما دام األمر كذلك فال بّد أّن يقوم الّشعور والوجدان 

هو  دال""استن على العقل والخبرة والتجربة وقد أسلفنا الذكر فيما سبق على أنّ والعاطفة 

من أهم  "راسين َوشكسبير"أول من أعلن عن الّرومانسية في فرنسا، وذلك من خالل كتابه 

 )وحدة الزمان،المكان،ظهور الّرومانسية وذلك بسبب أدبه الّذي لم يتقيد بالوحدات الثالث 

  1.والحدث(

لقد كان للتوجيهات الفلسفية األثر في ظهور الّرومانتيكية، وما دامت الذوات تتغير،  ●   

وأّن العالم الخارجي للذات العارفة هو أساس تصوير العالم الخارجي، فإّنه من الضروري 

  أّن يقوم الشعور على العقل والخبرة والتجربة.

 ديموسيه لفريدأو"المارتين ن نجد و ممن ثاروا على القديم من الّرومانسيين الفرنسيي   

وغيرهم مّمن تبنوا المثل العليا والقيم الجديدة لمجتمعهم الجديد، ومن ، َوألفريد دي فيني"

هنا كانت الذاتية المسرفة في الّشعر الّرومانسي في أول األمر، وجه مشرق من وجوهه 

اإليمان بقيمة اإلنسان وفرحة الفرد باهتدائه إلى ذاته الّتي ضلت ضائعة االيجابية بأنها تمثل 

ا طواًل تحت الحكم المطلق والنظام اإلقطاعي وبذلك تكون الّرومانسية مذهب من  عصورَّ

فسعت  انتقال المجتمع انتقااًل حاسًما من مرحلة قديمة إلى مرحلة أخرى.المذاهب الّتي تمّثل 

ق بين الذات والموضوع،بين اإلنسان والطبيعة، بين الوعي الّرومانسية إلى التوفي

كيفية ، ومن ثم فهو يقدم  قلًبا فالشاعر كان يسعى للتعبير عن مشاعره وقناعته 2.والالوعي

جديدة في اإلحساس والتصور والتفكير واالنفعال والتعبير، أي إعطاء مفهوما جديدا للواقع 

والتقّدم واألولوية للقلب على العقل،وهنا نالحظ بأّن  وموقفا جديدا من العالم ينادي بالحرية

الشاعر الّرومانسي رفض التقليد واإلقتداء باألقدمين من اليونان والرومان، وحرر نفسه 

أحد مؤرخي األدب الفرنسي:"الّرومانسية  بيكون" غيطان"منها ليكون مخلًصا لنفسه، يقول 

أي شيء تخلق، لكّنه شخصي وأصيل  مجموعة أذواق متزامنة وحريات خالقة، وال يهم

    3وغير تقليدي يشعرون به في الوقت نفسه إّن الّرومانسية فّن شعاره كل شيء مسموح به".

 

                                                           

 98ـ محمد غنيمي هالل: الّرومانتيكية، ص 9
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 / خصائص أدب الّرومانسية:3

 م وأعيد طبعه سنة9817ديوان المواويل الغنائية عام  ج"يدردزورت َو كولو"ورلقد نظم    

، تبين أرائه الّنقدية،  دزورت""ورمة نقدية وضعها م، وأهم ما في الديوان هو مقد9700

 نتبع هذه اآلراء من خالل فكرتين أساسيتين هما:

يؤكد على أّنه شاعر الطبيعة فهو كان يعتبرها مصدر  دزورتوركان  ـ شعر الطبيعة: 1

 إلهامه .

يجب على اللغة أن تكون سهلة بسيطة عادية يفهمها الخاص و العام،  ـ الّشعر البسيط: 2

وهذا يستدعي االبتعاد عن الصنعة ويكون هذا عن طريق العاطفة يقول:"إّن كل شعر جيد  

  1هو فيض تلقائي لمشاعر قوية" 

بإضافته مبدأ الخيال، وقد قسمه إلى زاويتين الخيال األولي والخيال  جدكولوريوجاء 

 الثانوي:

بين الذات المدركة يشترك فيه جميع الّناس، ويعمل على كشف العالقة  الخيال األولي:

 واألشياء الّتي تحيط من حولها.

أو الخيال الّشعري هو صدى للخيال األولي يشترك معه في النوع  الخيال الثانوي:

ة الخفية بين ذات والوظيفة، ولكنه يختلف عنه في الدرجة والطريقة، يعمل على كشف العالق

   2الشاعر وكيفية تصوره لألشياء الموجودة في الطبيعة.

معنى هذا أّن الخيال األولي والثانوي يتفقان في الوظيفة كالهما يوصالن إلى الحقيقة،  ●    

أما من حيث النوع فكالهما خيال، واالختالف يكمن في الدرجة بحيث يكون الخيال الثانوي 

 الطريقة فتكون بتحطيم الجزيئات وإذابتها لخلق أشياء جديدة. أقوى من الخيال األولي، أّما 

 

                                                           

 .941ـ ينظر: محمد غنيمي هالل: الرومانتيكية، ص 9

م، ص 9177النهضة، مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفحالة، القاهرة، سنة دار ـ محمد منذور: في األدب والنقد، 4
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 مما سبق يمكننا أّن نستخلص خصائص الّرومانسية:و     

/ االحتجاج على سلطان العقل، واالتجاه إلى القلب مّما يجيش فيه من مشاعر الملتهبة 9

 واألحاسيس المرهفة والعواطف واألهواء القلق واالندفاع.

م المسابقة، فقد ّتمرد الّرومانسيين على جميع األنظمة والقواعد والقوانين واألحكا :/ الّتمرد4

واألخالقية واالنعتاق الالنهائي، ومع هذا التمرد كان يوجد وراحوا يناشدون الحرية الفكرية 

"المارتين": بناء لعالم جديد قوامه الحق والخير والعدل والمساواة والحرية، كما يقول 

  1بايرون،َووردزورت".، ومن أبرز شعراء الّتمرد"في صالح الّتقدم البشري" الهدم

/ العزوف عن اللغة الكالسيكية المتعالية النبيلة المتميزة بالجزالة والترفع والتصنع والّدقة 1

المطلقة المأنوسة الّتي يرضيها واالختصار والوضوح والنزول باألدب إلى اللغة المحلية 

  الشعب كلّه، بصرف الّنظر عن النخبة الحاكمة واألوساط العلمية واألكاديمية.

أي الّتغني بالحّب في أحضان الطبيعة واتخاذها أطاًرا للمشاهدة  :ى الطبيعة/ العودة إل2

القصصية وموضوًعا موجًبا أثيًرا فلقد اكتشف الّرومانسيون ما في الطبيعة من جمال 

والغابات وعظمة السيما األجواء العاصفة والبحار الهائجة، الجبال الشامخة الجبارة، 

ألطالل البائدة، ورأوا في الطبيعة روًحا وحياة متجددة الغامضة، والليالي المظلمة، وا

 2"هاهي الطبيعة تدعوك وتحبك"."المارتين":فناجوها كأم رحوم وحبيبة معشوقة يقول 

شيخ "دوفاليس"لألشقياء وبلسما وعزاء المعذبين، يقول فوجدوا في أحضانها مالذًّ 

ية تتطابق كل أصواتها مع أوتار خفية الّرومانتيكية األلمانية "يمكن تشبيه الطبيعة بآلة موسيق

فكانت بذلك صوفية للّرومانسيين هي التصوف في ظل الطبيعة، فكان الجمال  3توجد فينا".

ا روحّيًا، وهذا ما أكّد عليه الّذي أ من خالل  "وردزورت"ضافوه على الطبيعة والحياة بعّدً

من ريح مشمس وقمر وزرع التماس هذا الجمال الّروحي واالتحاد مع الظواهر الطبيعية 

 وبحر، فكل هذا يمثل له ظاهرة حية مقدسة.
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 "العالم":يقول في قصيدته 

 ر مَ لقَ لِ  هُ رَ د  ي صَ رِ ع  ي يَ الّذِ  رَ حَ ا البَ هذَ  إنَّ 

ا فِ ـ أَ  ةُ رَ جِ مَ ز  المُ  احُ يَ الر  وَ   اعطَ انقِ  الَ بِ  ةٍ اعَ سَ  ل  ي كُ بّدً

   1عض(.بَ  عَ ا مَ هَ عضُ )بَ  مِ و  النَّ  ورِ هُ الزُ  اءِ ي إلقَ ـ فِ  ن  قى ـ اآلَ الَ تَ ي تَ والّتِ 

سواء ما كان منها إبداعيا واعيا، أحالما وهلوسان  :/ التمادي في الخيال والتصورات1

المخيب والهروب إلى عوالم متخيلة ولو كانت عوالم ونزوات، مراد ذلك النفور من الواقع 

 األعلى هو:الجّن والخرافات وعرائس البحر، وفد رأى "بليك" أّن هدفنا 

 .لِ م  الرَّ  ةِ بَ في حَ  مَ الَ ى العَ رَ تَ  أن           

  ةِ يَ رِ بَ  ةِ رَ ه  ي زَ اء فِ مَ السَ وَ          

  2.كَ دِ يَ  ةِ احَ ي رَ ية فِ ائِ هَ نِ ك الالَ سِ م  أَ فَ          

وهذا يعني أّن الخيال ليس هو القدرة على التصور البصري فقط تلك القدرة الواقعة في 

وال هو القدرة المبتكرة  "أرسطو َوأدسن"والعقل حسب ما اعتقد  اإلحساسمكان ما بين 

، بل هو قوة خالقة ينفد العقل وكثيرون غيره " هيوم"اّلتي نجدها عند الشاعر الّتي فهمها 

عن طريقها إلى كبد الحقيقة وقراءة الطبيعة باعتبارها رمز الشيء خلفها أو فيها ال يدرك 

   3في العادة.

يساعد على الّنقاد إلى الطبيعة الحقيقية ولذا فهو المبرر األساسي "وردزورت"ند والخيال ع

للفن، وهو يرى"أّن الشاعر روح حية تنفذ إلى حياة األشياء.ولذا فإّن الخيال وسيلة للمعرفة 

ا أو  ا وضيّعً تحول األشياء وتنفد من خاللها، حّتى ولو كانت هذه األشياء زهرة، أو حماّرً

                                                           

 . 41ـ ينظر: مراد حسن عباس: مدارس الشعر العربي الحديث بين الّنظرية الغربية والّتطبيق العربي، ص 9

 .80ـ ينظر: المرجع نفسه، ص 4

 .04ـ ينظر: حلمي مرزوق: الّرومانسية الواقعية الّنقدية، الواقعية االشتراكية،ص 1
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ا  ا، ويقولولّدً واالرتياد عن طريق الخلق أّن الخيال قّوة قادرة على الكشف  "كيتس" غبّيً

   1والّحس والجمال، كما أّنها قادرة على بلوغ الحقيقة القصوى.

ألّنه يناسب األجواء الغامضة الّتي يصعب تحديدها واتضاحها، إّن / التعبير بالرمز: 4

عات دون الحاجة إلى التفصيل، يخلق لدى الرمز يوجز المعاني الكثيرة ويوحي بانطبا

ا من النشاط والفاعلية والمشاركة مع المشاعر.  المتلقي جّوً

إّن هذه الخصائص هي األهم عند الّرومانسيين الّذين استطاعوا أّن يعبروا عن دواتهم    

ويعلون من شأنها باإلضافة إلى كونهم ربط وجماليات الشعر بقيمة الحق، فنجد 

ا إلى  "وردزورت" على هذا االرتباط حسب قوله:"إّن الّشعر هو الحق حين ينقله الّشعور حّيً

            2القلب".

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
                                                           

 74، الواقعية االشتراكية، ص ـ ينظر حلمي مرزوق: الرومانسية الواقعية الّنقدية9

 .40ـ ينظر: مراد حسان عباس: مدارس الشعر العربي الحديث بين النظرية الغربية والتطبيق العربي، ص 4
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  المبحث الثاني: الّرومانسية العربية    

 / عوامل ظهور الّرومانسية العربية:1

م وبداية القرن 91الّذي شهده العرب في مختلف المجاالت مع نهاية القرن  أمام التخبط   

العشرين، بدأت النهضة في االتجاه المعاكس في مختلف المجاالت باحثة على قواعد تنطلق 

وفي ظّل هذا المخاض العسير اقتحم الّشعر العربي منها ومرجعيات تؤسس عليها خطابها 

قتحام متاع معرفي متشابك ومتداخل األطراف محماّلً مشروع حداثته، حيث صاحب هذا اال

برؤيا وممارسات تنظيرية نصية متعددة لكل منها استراتيجيات وبرامجها الخاصة متفاعلة 

  1مع الخارج والداخل الّنصي في اآلن ذاته

مختلف نواحي الحياة المختلفة،  ا أّن النهضة أخذت تحدث أثارها فيكان واضح ●     

ارس الشعرية المختلفة وأخذت كّل منها تؤدي دورها حسب مفهوم أصحابها فتوالت المد

 للشعر ورسالته.

الّنص العربي الّشعري في بداية العصر الحديث باحّثًا عن مرجعية يستند إليها بهذا انطلق    

ومحماًل بفكر نهوضي يرى في زمن القوة الشعرية العربية هو زمن من األصل والقّوة الّتي 

تنطلق منها الّشعرية العربية الحديثة، فكانت البداية مع المسار اإلحيائي الّذي مّثله  يجب أنّ 

ومعها نكون ، ولّكن تكملة هذا المسار جاء أكثر مع الّرومانسية، "محمود سامي البارودي"

في حضرة اآلخر األوروبي ثقافة وتاريًخا، لهذا كان منبع الّرومانسية العربية غربي، فقد 

كغيرها من االتجاهات للفكر العربي لتجد أفضل مناخ لتنمو وتزدهر، فأدت بذلك صدرت 

هجرة الّرومانسية األوروبية إلى العالم العربي، وخاصة الفرنسية واإلنجليزية منها، إلى 

إعادة قراءة التراث الّشعري العربي من طرف الّشعراء الّرومانسيين ليعيدوا ترتيب الشجرة 

تّم ذلك بقراءة محايدة، مما أثر بشكل كبير على المتن الّشعري النسب الّشعري، وي

  2.الّرومانسي العربي

 
                                                           

، 4لدار البيضاء المغرب، طـ محمد بنيس: الشعر العربي الحديث، بنياتها وإدالتها مسائلة الحداثة، دار توبقال للنشر، ا9
 . 911، ص 4009

 .41ـ المرجع نفسه، ص 4
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الّرومانسية العربية جاءت كامتداد للّرومانسية الغربية خاصة الفرنسية واإلنجليزية،  ●    

 وما على الشعراء العرب إاّل أّن يوضحوا أسس الّرومانسية العربية في العالم العربي.

على ذلك فقد عملت عوامل عدة على بعث هذا النص منها كون الّشعر العربي إضافة    

ووجداني، والّرومانسية تناشد الغنائية والوجدان، والّرومانسية لتخليص األدب من الغنائي 

الجمود والمحاكاة والماضي وإيداع نص يتناسب مع العصر، وكان ذلك مطلب عدة من 

تمعت عدة أسباب لتهيأ األرضية للنص الّرومانسي الذاكرين األدباء العرب، وعليه اج

العربي، وقد مّثل الّنص العربي الّرومانسي عبر عدة اتجاهات بعضها اهتّم بالنص من 

ومن بين هذه االتجاهات الّتي شكلت خالل اإلبداع وبعضها غلب عليه الطابع الّنقدي 

ة بالمهجر القلمي،الرابطة الديوان"مدرسة مدارس ّرومانسية متمايزة هي 

وبهذا تعزز االتجاه الرومانسي بثالث مدارس كان لها األثر أبولو " األمريكي،َوجماعة

   1الكبير في تطور الّشعر العربي الحديث وتجديده على مختلف المستويات.

سنحاول تتبع أهم المحطات الكبرى الّتي عرفتها هذه المدارس وفق تصور روادها  ●    

الّذي أسهم في تغيير صورة الّشعر والّشاعر، وذلك  "مع خليل مطران"ولكّن قبل ذلك نبدأ 

من خالل إبرازه االتجاه الّرومانسي في أعماله، فقد ظهرت الرومانسية في العالم العربي 

 مع مطلع القرن العشرين.

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .29ـ محمد عبد المنعم خفاجي: دراسات في األدب العربي الحديث، ص 9
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 / خليل مطران:4

 منشئ هذه المدرسة والمعلم األول لكل الشعراء الّرومانسية العرب. مطرانيعتبر 

ا بها، الفًتا األنظار إليها بمثل قوله:"إّن 9100ففي عام     م كتب في المجلة المصرية مبشّرً

أن تكون خطتنا، بل اللّغة غير التصور و الرأي، وإّن خطة العرب في الّشعر ال يجب حتًما 

لهم آدابهم وأخالقهم وحاجاتهم وعلومهم ،ولنا أدبنا وأخالقنا لهم عصرهم ولنا عصرنا و

وعلومنا، ولهذا وجب أّن يكون شعرنا مماثاًل لتصورنا وشعورنا ال لتصورهم وشعورهم، 

  1وإّن كان مفرًغا في قوالبهم ومذاهبهم اللّفظية.

تبيان االختالف بين العرب والغرب في مختلف المجالت  "خليل مطران"حاول  ●    

 والتصورات فآدابهم غير آدابنا، وعلومهم غير علومنا، لهم مبادئهم ولنا مبادئنا.

ا بمقدمة تمثل الخطوط العريضة للمبادئ األساسية لهذا 9107ثّم نشر ديوانه عام     م مصدّرً

  2تعتبر تطبيق ناجحاً له.االتجاه ومحتوًيا على الكثير من النماذج الّتي 

حيث يقول في هذه المقدمة: هذا شعر ليس ناظمه بعبده وال تحمله ضرورات الوزن أو   

القافية على غير قصده، يقال فيه المعنى الصحيح باللّفظ الفصيح ينظر قائله األجمال البيت 

تام، بل ينظر ودابر المطلع وقاطع المطلع، وخاتم الخالمفرد ولو أنكره جاره وشتم أخاه، 

إلى جمال البيت في ذاته وفي موضوعه، وإلى جملة القصيدة في ترتيبها وتركيبها وفي 

  3تناسق معانيها ومواقفها.

  تجديد يعبر عن تجربته هو بألفاظهوفي هذه المقدمة ثائر على عبيد الّشعر، طامح إلى ال   

لّن يأخذ بمبدأ وحدة البيت وهو بعيًدا عن المفردات الغربية واألساليب الصاخبة ويقول بأّنه 

الّذي يفك القصيدة، وهو بهذا يحاول أّن يتخلّص من سلطان القصيدة الكالسيكية ومن عوامل 

 اتجاه مطران إلى الّرومانسية في وقت مبكر ما يأتي:

                                                           

 . 970م، ص 9188، سنة4ـ سعيد حسين منصور: التجديد في شعر خليل مطران، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط9

العربي الحديث الرؤية والتشكيل، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، ص ـ ينظر: حسين علي محمد: األدب 4

82. 

 .82ـ المرجع نفسه، ص 1



لعربيةالفصل الثاني                                      مابين المدرستين الّرومانسية الغربية وا  
 

 

33 

ى آثار الشعراء الّرومانسيين عندما هاجر من وطنه / تأثره بالثقافة الفرنسية وإطالعه عل9

 لبنان إلى فرنسا.

 / نشأته في أحضان الطبيعة الساحرة في لبنان مما جعله يتغنى بجمالها ومفاتنها.4

 / استعداده الخاص المتمثل في عواطفه الرقيقة وحسه المرهف ومن هنا تأسست الّنظرة 1

الذات المندفعة للمشاعر والرؤى النابعة من الداخل الّرومنطقية على اعتبار األدب ترجيًعا 

 1نحو الخارج مشكلة اإلبداع من صور وخياالت يعيشها األديب ويعانيها في أعماقه.

لقد كان هناك مجموعة من العوامل المختلفة الّتي أثرت على"خليل مطران" مما  ●    

كان يعيش فيها وإلى ثأثره  جعلته يتجه اتجاها ّرومانسي، وهذا انطالقا من البيئة الّتي

 بالثقافات األخرى خاصة الفرنسية.

فالّشعر يتحّدد في منظوره الّرومنطيقي بأّنه تعبير عن الذات ويتطلب هذا ضرورة الّبعد    

تبار الّشعر تأماًل في العالم اعتبار أّن عن الظواهر والغوص إلى ما ورائها كما يتضمن اع

 2المرء وآرائه وتجاربه وأحوال نفسه.المعاني الّشعرية هي خواطر 

أي أّن الّشعر هو التأمل في الحياة والتعبير عن الذات في مسار رومانطيقي عن  ●    

 طريق االبتعاد عن مختلف الظواهر األخرى.

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 74، ص 9181، سنة 4، دار العودة، بيروت، ط 1ـ أدو نيس: الثابت والمتحول ج9

 .71ـ المرجع نفسه، ص 4
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 / جماعة الديوان:3

قامت هذه الجماعة على أيدي ثالثة من الرواد قادوا حركة التجديد في الّشعر العربي 

 :"عبد الرحمنلحديث متأثرين بالنزعة الّرومانسية عند "مطران"، وهؤالء الرواد هما

لكّنهم يختلفون عن عبد القادر المازني" "إبراهيم،َ شكري"،"عباس محمود العقاد"

في تأثرهم األكبر في نزعتهم الجديدة باألدب اإلنجليزي وبالشعراء الّرومانسيين  "مطران"

بالثقافة األدبية اإلنجليزية،  يالمازني وشكرفقد اتصل  مطران،اإلنجليز، الفرنسيين كما عند 

مظاهر التأثير باآلداب الغربية، وذلك التمازج بين الثقافة العربية والثقافة  العقادوقد وّضح 

فالجيل الناشئ بعد شوقي كان وليد مدرسة ال شبه بينها وبين من سبقها يقول:" بية حيثالغر

في تاريخ األدب العربي فهي مدرسة أوغلت في القراءة اإلنجليزية، ولم تقتصر قراءتها 

على أطراف من األدب الفرنسي، كما كان يغلب على أدباء شوقي الناشئين في أواخر القرن 

الها في قراءة األدباء والشعراء اإلنجليز لم تنس األلمان والطليان العابر وهي على إيغ

  1واإلسبان والالتين األقدمين".والروس 

اعة بالوافد الغربي كانت واسعة فلقد هذا ما يؤكد أّن مظاهر التأثير عند هذه الجم     

لّذي نسبة إلى كّتاب الديوان ا "الديوان"تفرعت على أكثر من رافد غربي واسم مدرسة

"مدرسة م، وأّول من أطلق عليها اسم 9149في تأليفه وصدر سنة  المازني والعقاداشترك 

" المّنظر األّول لإلنتاج الّشعري لصاحبيه العقادوقد كان  2."محمد منذور" الديوان"

وإلنتاجه الّشعري هو حين كتب مقدمات دواوينها، وحين كتب مقاالته  َوالمازني"، شكري

ا  شوقيفي الّديوان وكان من أهم كتب العقاد هي الحملة الّتي هاجم من خاللها  هجاما شديدَّ

في نقد الّشعر هو إرجاعه إلى مصدره، فإّن كان ال يرجع قائاًل:"إّن الملك الّذي ال يخطئ 

فذلك شعر القشور والطالء، وإّن كنت تلمح من وراء إلى مصدر أعمق من الحواس 

ا تعود إليه المحسوسات، كما تعود  األغذية إلى الدم ونفحات الحواس شعوًرا حّيًا ووجداّنً

                                                           

 .21، ص 9ء للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، ط ـ مصطفى عبد الشافي: في الّشعر الحديث والمعاصر، دار الوفا9

 24ـ ينظر:  المرجع نفسه، ص 4
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الزهر إلى عنصر العطر، فذلك شعر طيع قوي والحقيقة الجوهرية، وهناك ما هو أحقر من 

  1ك الزائفة".شعر القشور والطالء،هو شعر الحواس الضالة والمدار

مابين نوعين من الّشعر، شعر القشور والطالء، شعر طبع القوى  العقادفّرق  ●     

  والحقيقة الجوهرية في نقد الشعر من خالل إرجاعه إلى أصله.

فدعا إلى التجربة الّشعرية  أبو الشاديثّم جاء  مطرانوكان ممن دعا إلى ذلك أيًضا    

بمعناها الّنقدي الّذي ال يخرج على ما ذكرناه وهو أن تكون القصيدة نابعة من أعماق 

إّن العمل األدبي هو التعبير " الّنفس، معبرة عن ذات الشاعر، وفي ذلك يقول بعض النقاد

الّتعبير، عن تجربة شعورية في صورة موحية، فالعمل األدبي وحدة مؤلفة من الّشعور و

واالنفعال بالتجربة والّشعور بما سبق التعبير عنها، ولذلك حاربت المدارس الجديدة في 

الّشعر العربي، شعر المناسبات ألّنه غالًبا ال يكون تعبيًرا عن أعماق نفس الشاعر وال 

  2."الصدى النفعال عميق بفكرة القصيدة

بمعناها الّنقدي ألّن العمل األدبي  دعا بعض النقاد إلى ضرورة التجربة الشعرية ●    

 مؤلف من وحدتين الشعور والتعبير، فهو تعبير عن تجربة شعورية.

. 3ويعرف الّشعر قائاًل:" إّن التعبير عن الذات هو األدب في لبابه" العقادومن هنا يعبّر     

واإلحساس ال "إّن الّشعر مجاله العواطف ال العقل، :"عبد القادر المازني"ومن ذلك يقول 

  4الفكر، إّنما يعني بالفكر قدر ارتباطه باإلحساس"

وزمالئه شعر المناسبات ودعوا إلى أن تكون القصيدة تعبير عن  العقادومن ثّم حارب    

على تجاوز شعر المناسبات الّذي لم يكن الوجدان الّشاعر ودواته، وهكذا فقد عمل الّشاعر 

يكن يستجيب إلى الصنعة والزخرف والرنين  يصدر فيه الشعر عن تجربة فيه، ولم

إلى شعر بعّبر عن تجارب اإلنسان المعاصر ومشكالته الخالصة، حّتى إن هو " 5. الخطابي

                                                           

 .929، ص 9294، سنة 9ـ محمد عبد المنعم خفاجي: مدارس النقد األدبي الحديث، دار المصرية اللبنانية، ط9

 .929، ص ـ المرجع نفسه4

 .24ربيين، ص ـ شكري محمد عياذ: المذاهب األدبية والنقدية عند العرب والغ1

، ص 9110، سنة 4ـ عبد القادر المازني: الّشعر غاياته ووسائطه، تحقيق فايز ترحيني، دار الفكر اللساني، بيروت ط2

40. 

 .901، ص 9174ـ أحمد زكي لعشماوي: دراسات في الّنقد األدبي المعاصر، دار الّنهضة العربية، بيروت، سنة 1
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عّبر عن حادثة وقعت أو مناسبة ما ال بد أن يعرف كيف يحول المناسبة إلى محرك للطاقة 

طع في اللّحظة المناسبة الحبل الفنية وأن يترك البذرة تختمر في نفسه ومعها تختلط، وأّن يق

 من واقع السري الّذي يقيد حركة الوليد فيتحول إلى كائن فنّي وال يكون مجرد نسخة باهتة 

نثري وإّنما يتحول إلى واقع شعري ينعش الوجدان ويذكر بذور الفكر األولى ويعلى من 

 1قيمة الشعر والشاعر مًعا"

وزمالئه إلى ضرورة التخلي عن شعر المناسبات و الّتوجه إلى الشعر  العقاد دعا ●    

الّذي يعّبر عن تجارب اإلنسان ووجدان الّشاعر وذاته من أجل رفع قيمة الشعر والّشاعر 

 .معا

إّن الّشعر كلمات وعواطف وترجمان النفس" ويتغنى به  "عبد الرحمن شكري":ويقول 

 قائاًل:

  2ان.جدَ وَ  الّشعرَ  إنَّ            وسَ ردَ الفِ  ائرَ ا طَ  يَ أاَل 

 خصائص مدرسة الديوان:  ▪

 ـ رفض اتجاه المدرسة الكالسيكية)االتباعية( الّتي تقوم على إتباع القديم وتقليده.9

   3ـ التعبير عن تجربة شعورية ذاتية"وأن يكون شعرهم متصاًل بنفسيتهم وأحاسيسهم".4

إلى تماسك بنائها العضوي فال يكون البيت وحدة ـ وحدة الموضوع في القصيدة مما يؤدي 1

 مستقلة، قد يؤدي إلى تفكك القصيدة.

 في شعرهم التشاؤم والقلق.ـ االهتمام بالخيال والتصوير، ويكثر 2

 ـ االتجاه إلى الّشعر الوجداني الّذي يعبر عن شخصية الّشاعر المتميزة.1

                                                           

 .471، ص 9118لنشر والتوزيع، القاهرة، سنة دار غريب الطباعة ل التذوق الشعر،ـ أحمد درويش : متعة 9

 .71، ص 1ـ ينظر: أدو نيس: ثابت والمتحول ج4

 .74ـ ينظر: حسين علي محمد: األدب العربي الحديث الرؤيا والتشكيل، ص 1
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ي في رأيهم إلى الملل والخروج إلى نظام ـ عدم التمسك دائما بالقافية الموحدة، ألّنها تؤد4

المقطوعات أو األبيات، والخروج أحياًنا عند عبد الرحمن شكري إلى"نظام الّشعر 

 المرسل"الّذي ينتهي فيه كل بيت بحرف مخالف لما قبله وما بعده.

وقد وصفهم النقاد بأنهم جماعة غامضة متمردة عاكفة على الذات مصابة بالقلق وبمشاعر 

  1يب والثورة والحزن.التغر

وهذه صفات الّرومانسية، وهو ما تجلى في كتاب شكري"االعتراف من أهم وأعمق وأجمل 

   2."الّتي ظهرت في األدب العربي الحديث الوثائق النفسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ؤة، مركز دراسات ـ سلمى خضراء الجيوسي: االتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث، ترجمة عبد الواحد لؤل9

 .401، ص4الوحدة العربية، بيروت، لبنان،ط 

 490ـ المرجع نفسه، ص 4
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  / جماعة المهجر:4

هاجروا من بالد إّن مدرسة المهجر هي المدرسة الّتي قامت على أيدي األدباء العرب الّذين 

ط أدبية، وأخرجوا الشام إلى أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، وكونوا فيها جمعيات ورواب

في بعض الفترات على ثالثين جمعية أقدمها  صحفًّا ومّجالت أدبية، حّتى داع عدده

بالبرازيل، ثم أنشأ الشماليون  سان باولو" "في  "رواق المعري"وأعظمها جنوبية باسم 

 1  المتحدة ". السورية " الجمعيةنيويورك في

 لكّن أدباء المهجر عرفوا في العالم العربي عن جمعيتين أدبيتين هما:   

 أ ( الرابطة القلمية:

تعرف شعرائها على م في نيويورك بأمريكا الشمالية، وفيها 9140تكونت سنة     

يؤكدان أّن الظروف السياسية الّرومانسية، الدكتور" إحسان عباس " والدكتور" يوسف نجم" 

واالجتماعية واالقتصادية الّتي عاشها هؤالء هي الّتي أنبتت بداخلهم بذور الّرومانسية وأنهم 

حملوا هذه البذور من بيئتهم األولى ثّم استنبتوها في البيئة الجديدة الّتي احتضنتها وأمدتها 

  2بأسباب الفتح واالزدهار.

ة والسياسية الّتي عاشها هؤالء الشعراء هي الّتي أنبتت إّن الظروف االجتماعي ●    

بداخلهم هذا الحس المرهف والّشعور المتدفق وبالتالي توجهوا إلى الّرومانسية وتعرفوا 

  عليها.

وقد أعلنت هذه الرابطة ثورة على الّشعر التقليدي، ودعت إلى التجديد في الّشعر شكاًل    

وكانوا  جبران، ميخائيل نعيمة، إيليا أبو ماضي" خليل"جبران ومضموًنا، ومن شعرائها 

ّثم كتبهم ،و قد عاشت الرابطة القلمية عشر سنوات، ثّم  حالسائينشرون  نتاجهم في مجلة 

 3إلى لبنان ميخائيل نعيمةوعودة  عريضة ورشيد أيوبانفرط عقد بموت 

  

                                                           

 .928ـ ينظر: حسين علي محمد: األدب العربي الحديث الرؤية والتشكيل، ص 9

 .44ـ مراد حسن عباس: مدارس الّشعر العربي الحديث بين النظرية الغربية والتطبيق العربي، ص 4

 .48ـ المرجع نفسه، ص 1
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انتبهوا إلى دعوة الديوان ولقد كان لمدرسة الديوان صداها لدى شعراء الرابطة الّذين 

حيث يقول الشاعر والناقد  1التجديدية، ويظهر ذلك من حديث اإلعجاب بمدرسة الديوان.

أطيب ساعة في حياتي األدبية هي الساعة الّتي اهتديت فيها إلى  :" لعلّ "ميخائيل نعيمة"

  2هذه الجماعة."

دب، فهي لم تكتفي ببيئة ومن هنا تكون الرابطة القلمية على اطالع واسع في األ ●   

رئيس الرابطة القلمية االتصال بالرابطة  جبرانالمهجر، بل في المشرق أيًضا رفض 

د أّن يكون مع من يناظرهم من أدباء المشرق واقترح أّن األدبية ورأى جبران أّن التعاون البّ 

 "الغربال"الّذي أسهم بتقديمه لكتاب  العقاديكون التعاون مع 

أرحامها المؤلفة من كتاب  وأي شيء أّدل على قرابة الفكر، وبيّن على عروقها الممتدة و   

تخطر معانيه، وتصاغ عباراته في نيويورك تحت سماء القارة األمريكية، ثّم نكتب مقدمته 

ال الفكر، ذلك الجوهر الخالد في أسوان تحت سماء القارة اإلفريقية؟ فهذا ما ليس يصنعه إ

  3مكان له وال زمان والّذي ال قرابة أقرب منه بين إنسان وإنسان. الّذي ال

وفد تمثلت رؤاها الّرومانسية من خالل هدم القديم والبحث عن البديل إلى تقديم الذات،    

:" إّن الروح الّتي تحاول بكل قواها حصر األدب واللغة العربية ضمن دائرة "نعيمة"يقول 

هي في عرفنا سوس ينخر جسم أدبائنا ولغتنا، وإّن لم مبنى، تقليد القدماء في المعنى وال

 4تقاوم ستؤدي بها إلى حيث ال نهوض وال تجدد".

ُعرفت رومانسيتهم بخصائص الّتي تمثلت في: النزعة اإلنسانية وهي النظرة إلى  ●   

والحنين إلى الوطن، المجتمع كله نظرة حب ورحمة ورغبة، في أّن يعّم الخير للجميع، 

الغربة عن وطنهم األم، فكان أن ظهر الحنين في أشعارهم، باإلضافة إلى الوحدة العضوية 

 الّتي نادت بها جماعة الديوان، وللتعبير عن التجربة الّشعورية الذاتية.

 

                                                           

 .927ـ ينظر: حسين علي محمد: األدب العربي الحديث الرؤية والتشكيل، ص 9

 .11عبد الشافي: في الشعر الحديث والمعاصر، ص محمد ـ ينظر: مصطفى 4

 .01، ص 9124ـ ميخائيل نعيمة: الغربال، دار المعارف،سنة 1

 .41والتطبيق العربي، ص  ـ ينظر: مراد حسن عباس: مدارس الشعر العربي الحديث بين النظرية الغربية2
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 ب ( العصبة األندلسية:

واستمرت في تيارها الشعري متأثرة  معلوف"، ميشالم برئاسة "9111تكونت سنة    

القديم عربي، فهي تميل إلى المحافظة على القديم، ودعم الصالت بين الّشعر بالتراث ال

والجديد، ألّنهم عاشوا بين المهاجرين األسبان في أمريكا الجنوبية وفيهم أدباء وشعراء 

 1يذكرون مجد العرب في األندلس.

:"شقيق معلوف، رشيد سليم ألخوري، إلياس فوزي ومن شعراء العصبة األندلسية  

. وقد وف، نظير زيتون، داود شكور، فارس ألدبغي، نصر سمعان،وسلمى الصائغ"معل

اشتركوا في نفس الخصائص الّرومانسية مع أدباء الرابطة القلمية، ألّن ظروفهم كانت 

واحدة وهي الغربة عن الوطن والحنين له وهو ما تجسد في أشعار أدباء المهجر، وقد حاول 

ا  ، ومن بالقصة الّشعريةعلى الّشعر العربي، يمكن تسميته جديًدا المهاجرون أّن يدخلوا لوّنً

 "إليليا أبو حال والتينة الحمقاءوقّصة "لندرة حداد"، الراهبةهذه القصص قّصة 

فالقّصة في الّشعر بمعناها الفني هي إحدى سمات التجديد في الّشعر الحديث، سواء ماضي"،

 2التجديد في الوطن العربي.عند مدرسة التجديد في المهجر أو عند مدارس 

أما القضايا الّتي يهّتم بها شعراء المهجر في أغلبهم، فهي قضايا الفرد من االغتراب،  ●    

والوحدة والحزن والموت، والرغبة في الهروب من المجتمع، والعودة إلى الطبيعة و البحث 

 عن الحقيقة الكلية، إّنها قضايا الذات اإلنسانية بشكل عام.

 

 

 

 

 

                                                           

 .927ـ ينظر: حسين علي محمد، األدب العربي الحديث الرؤية والتشكيل، ص 9

 .80ـ ينظر: مراد حسن عباس: مدارس الشعر العربي الحديث بين النظرية الغربية والتطبيق العربي، ص 4
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 / جماعة أبولو:5

تمثل أبولو حركة أدبية عظيمة في الّشعر العربي الحديث، ويمثل شعرائها مجموعة من 

الشعراء المبدعين الّدين يعد فنهم الشعري ونتاجهم األدبي قيمة ال يمكن لدارس الّشعر 

ة ألفها سن "أحمد زكي أبو شادي"الحديث إهمالها أو إغفالها .وجماعة أبولو رائدها الشاعر 

في شهر سبتمبر، لكنه توفي في "أحمد شوقي"جبران" م وأسند رئاستها للشاعر 9114

صدرت مجلة باسمها وظلت تصدر  "جبران خليلأكتوبر من نفس العام فتوالها الشاعر

 1م.9111حتى سنة 

وفي أول عدد من  يجد لذلك خيرا من مجلة أبولوأّن كل اتجاه في التاريخ األدبي ذلك  ●    

 .المحلية أوضح "أبو شادي" الغاية ففكرتها السمو بالشعر وغلبتها العناية بالشعراءأعداد 

 2ربَّ الّشعر الموسيقي. كما استمدت اسمها من الميثولوجيا اإلغريقية الّتي تزعم أّن أبولو   

ناجي، علي محمود طه،  "أبو قاسم ألشابي، إبراهيموقد ضمنت هذه الجماعة الّشعراء

 الصيرفي، محمود حسن إسماعيل، النيجاني يوسف، مصطفى السحرتي،كامل  حسين

  3 صالح جودت وغيرهم".

باإلطالع على اآلداب الغربية الوافدة من معظم دول أوروبا  "أبولو"وقد شغف شعراء    

وفرنسا مما قوى في نفوسهم االرتباط بالّرومانسية الغربية والتأثر بها  خصوصا انجلترا

يدرس في انجلترا، وحين  " أحمد زكي أبو شادي"وقد كان مؤسسها  4بالدرجة األولى.

  5عودته أعلن انتمائه إلى األدب الغربي.

معظم شعراء جماعة أبولو كانوا متأثرين بالثقافة الغربية وخاصًة إنجلترا وفرنسا  ●    

 وخير دليل على ذلك أّن مؤسسها كان حاماًل للدراسة اإلنجليزية.

                                                           

سين منصور، دار الوفاء لدنيا الطباعة ـ أحمد عوين: الطبيعة الّرومانسية في الّشعر العربي الحديث، تقديم سعيد ح9

 . 94ـ99والنشر،اإلسكندرية، ص 

 .91م، ص 9178فبراير  4ـ إحسان عباس: اتجاهات الشعر العربي المعاصر،عالم المعرفة، 4

 .41ـ ينظر: مصطفى عبد الشافي: في الشعر الحديث والمعاصر، ص 1

 91عربي الحديث، ص ـ ينظر: أحمد عوين: الطبيعة الّرومانسية في الّشعر ال2

، ص 9189ـ عبد العزيز الدوسوقي: جماعة أبولو وأثرها في الشعر الحديث، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، 1

108. 
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أيًضا على أن مدرسة أبولو في اتصالها باألدب العالمي ومتابعتها  "إبراهيم ناجي"ويؤكد    

الجديدة مجددة للشعر العربي فيقول:"إّن مدرسة أبولو تمثل طالقة الفن كما للتيارات الفكرية 

تمثل التجاوب الفني بين أعضائها، وهما الركنان األصيالن لروعة الحياة الفنية الّتي هي 

  1.الحي في أية أمة ومال هذه الحركة الّتي تنهض بالشعر العربي" عماد الشعر

كانت ذات اتصال مع اآلداب العالمية فهي  أبولوبّين أن مدرسة "إبراهيم ناجي" ●   

 تعطي الحرية للفن كما تتجاوب معه من جهة أخرى.

خطوط هذه الجماعة الشعرية قائاًل:"إّن المدرسة الجديدة  "ألشابي"أبو قاسم وقد حدد   

تدعو إلى أّن يجدد الشاعر ما يشاء في أسلوبه وطريقته في التفكير والعاطفة والخيال، وأن 

يستلهم ما شاء من التراث الّذي يشمل ما ادخرته اإلنسانية من فن وفلسفة ورأي ودين وال 

  2.فرق بين ما كان منه عربًيا أو أجنبًيا

أعطى أهم المقومات واألساسيات الّتي تقوم عليها هذه المدرسة "أبو قاسم ألشابي"إّن  ●   

كأن يجدد الشاعر في أسلوبه، وتفكيره وعاطفته وأن يقتبس من التراث ولم يميز بين ما هو 

 أجنبي. عربي أو ما هو

هجر، فقد دعت ال تختلف كثيًرا عن تجديدات مدرسة الم "أبولو"أما تجديدات مدرسة    

إلى أّن يكون"الشعر خالًصا للشعر ورفضت التكسب بالشعر، أو أن يكون للشعر أو الفن 

ودعت إلى كتابة الشعر القصصي، والقصيدة الهرمية واالستفادة عموًما أي هدف غير فني 

من نظام الموشحات األندلسية، واألوبرات الشعرية، كما دعت إلى الوحدة العضوية، ونادوا 

  3موض في النفس اإلنسانية والطبيعة و التأمل فيها".بالغ

كانت تتداخل في المرتكزات الّتي تنبني عليها مدرسة المهجر أبولو يبدو أّن مدرسة  ●   

 واألخذ من الموشحات وتطبيق نظام الوحدة العضوية.

 

                                                           

 .80ـ ينظر: مصطفى عبد الشافي: في الّشعر الحديث والمعاصر، ص 9

 .80ـ المرجع نفسه، ص 4
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الّذي كان يرتمي بكيانه كله بين  "كولريج"متأثرين بذلك بالشعراء اإلنجليز من بينهم    

أحضان الطبيعة، فيقول:"إّن لعالم السموات تأثيرات عذبة، سأبني معبدي في الحقول، 

 1".إلهيوسأجعل قّبتي السماء الزرقاء وشذى الزهرة البرية البخور الّذي أرجيه إليك يا 

 .كما دعوا إلى الرمزية في الّشعر ، واهتموا بموضوع المرأة والحب ●   

إذن الّرومانسية في األدب العربي هي األدب الخالص، األدب الغنائي أو الوجداني    

يتحدثون إال عن أنفسهم وأدبهم مداره العاطفة الخالدة والذاتية، والتأمل  ال وأصبح الشعراء

والصوفية الحالمة ومصاحبة اآلالم واألحزان والفزع من الدموع والزفرات واالندماج مع 

  2الطبيعة الملهمة.

 وهذا ما نادت به مدرسة المهجر، واحترزت منه الديوان وأذاعته أبولو. ●   

     

 

 

 

 

 

    

                                                           

 .11م، ص 9118ـ مصطفى عبد اللطيف ألسحرتي: أدب الطبيعة، مطبعة التعارف، اإلسكندرية، سنة 9

 .911ـ ينظر: محمد عبد المنعم خفاجي، مدارس النقد األدبي الحديث، ص 4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أثرأثير والتّ بين التّ الرّومانسية                 

 

 

 

 لـ "توماس إليوت" أنموذجاقصيدة أرض الضياع  :المبحث األّول. 

 

 :قصيدة أنشودة المطر لـ "بدر شاكر السياب" أنموذجا. المبحث الثاني 

 

 :مابين إليوت والسياب. مقارنة المبحث الثالث 
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 أنموذجا 1 "توماس إليوت" ـالمبحث األول: قصيدة أرض الضياع ل

     ىتَ وَ المَ َفنَ دَ 

  ةَ سوَ قَ َامَ العَ َهورَ شَ َشدَ أ ََيلَ برَ أ َ

َال ََطنَ بَ َنَ مَ َكَ يل َالل ََهورَ زَ َجَ خرَ يَ    يتةَ المَ َرض 

  يةَ الحَ َبةَ غَ الرَ ىَبَ رَ كَ الذَ َمزجَ يَ 

  ضَ تنبَ فَ َةَ امدَ الخَ َورَ ذَ يَالجَ فَ َيعَ بَ الرَ َارَ أمطَ يَبَ سرَ يَ 

  فءَ الدَ َفَ معطَ بَ َاءَ تَ اَالشَ نَ اطَ حَ أ َ

  انَ سيَ النَ َليدَ بجَ َرضَ ال ََشَ رَ وافتَ 

  ةَ افَ جَ َاتَ رنَ دَ َةَ صيرَ القَ َياةَ الحَ َمَ طعَ وأ َ

  يرسَ جَ َبرَ نَ َارَ تَ شَ َة َيرَ حَ اَبَ رَ ابَ ،َعَ َرةَ ىَغَ ل َعَ َيفَ اَالصَ نَ اءَ جَ 

  ةَ دَ مَ العَ َواقَ رَ َلَ سفَ اَأ َن َتَ قفَ اَوَ منَ لزَ ،َفَ َارهَ مطَ نَأ َمَ َلَ وابَ بَ 

  أرتنَ جَ فَ اَوَ الهَ َوجَ رَ مَ َينَ بَ َسيرَ ىَالمَ ل َاَإ َعدنَ فَ َمسَ الشَ اَبَ فنَ حَ التَ َمَ ثَ 

  منَ الزَ َنَ مَ َةَ اعَ اَسَ رنَ رثَ ،َوثَ َةَ هوَ اَقَ ينَ سَ تَ واحَ 

  ايَ انَ وَ يتَ ل ََنَ مَ َصلَ ال ََيةَ انَ لمَ اَأ َأنَ اَ،َفَ قَ ل َإطَ َيةَ وسَ رَ َستَ ..َل ََل َ

  يرَ بَ الكَ َوقَ الدَ َلَ نزَ يَمَ فَ َقيمَ َنَ ال َطفَ اَأ َنَ اَكَ مَ ندَ وعَ 

  افةَ حَ لىَزَ يَعَ بنَ حَ طَ يَ،َاصَ مَ عَ َابنَ 

  يارَ :َمَ َقالَ .َفَ َعرَ يَالذَ بنَ كَ ورَ 

يَبَ ثَ بَ شَ يَ،َتَ ارَ مَ 
  ادرنَ حَ انَ َمَ يَ.َثَ 

 يةَ رَ الحَ َاءَ وَ هَ َمَ تنسَ تَ َيثَ حَ َالَ بَ الجَ َانَ حضَ فيَأ َ

َاءَ تَ شَ َلَ اَكَ نوبَ جَ َيلَ حَ الرَ َ،َوَ َيلَ الل ََمَ عظَ مَ َعةَ مطال َال ََدتَ اعتَ 

                                                           

مَفيَمدينةَسان1111َـَ"منَأعمدةَالشعرَوالنقدَالمعاصرَولدَفيَعامt.s.eliotََإليوت:هو"تومامسَستيرترَإليوتَـََـ1

بإنجلتراَوالسربونََدثمَفيَكلَمنَجامعتيَأكسفورَدلويسَبالولياتَالمتحدةَالمريكيةَوتلقىَتعليمهَفيَجامعةَهارفار
بفرنساَفقدَتتلمذَمنذَشبابهَالباكرَعلىَأيديَمفكرينَونفادَكبارَمنَأمثال"إفرنجَبايت"َالناقدَالّذيَينتميَإلىَمذهبَ

لباكرَعندماَاإلنسانيةَالعامةَولهَصولتَوجولتَفيَنقدَالتجاهاتَالّرومانسية،أماَنشاطهَالدبيَفلمَيهدأَمنذَشبابهَا

مَصدرَلهَديوانَشعري1111َعملَمساعداَلرئيسَتحريرَالمجلةَالدبيةَالّتيَعرفتَباسمَ"إجوبست"َوفيَعامَ

ملحظاتَأخرى"،َوكانتَقصيدته"أرضَالضياع"َالّتيَنشرتَعامَ اَفيَالشهرةَالعالمية1111َبعنوان"بروفروكَو  مَسبب 

َََ  الّتيَحازهاَبعدَذلك.ََََ
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  ونمَ تَ َانَ غصَ أ ََةَ آيَّ،َوَ َكَ ابَ تشَ يَتَ التَ َذورَ ماَالجَ  

  سانَ اإلنَ َنَ اَبَ ؟َيَ َرةَ حجَ تَ المَ َامةَ مَ هَالق َذَ هَ َنَ مَ 

 ىوَ سَ َعرفَ َتَ ل ََنتَ ،َأ ََينَ خمَ ،َأوَالتَ َلمَ الكَ َعنَ َزَ اجَ اَالعَ يهَ أ َ

  اهَ اتَ ربَ ضَ َمسَ الشَ َلَ رسَ تَ َ،َحيثَ َةَ وشَ شَ المَ َتَ يال َالخَ َنَ مَ َةَ ومَ كَ 

  احَ ي َتَ الرَ َددَ ب َيَ َيلَ الل ََرَ صَ رَ صَ َ،َوَ َل َظَ َفيءَ تَ َل ََةَ يتَ المَ َجرة َوالشَ 

  اهَ يَ للمَ َريرَ خَ َجردَ مَ يَبَ وحَ َيَ ل ََمَ صَ ال ََرَ جَ الحَ َوَ 

َفَ َلَ اَالظَ أمَ    اءَ مرَ الحَ َةَ خرَ الصَ َذهَ هَ َلَ سفَ ىَأ َوَ سَ َدَ متَ َيَ ل 

َىل َإ ََعَ سرَ لتَ )َفَ 
  ( اءَ مرَ الحَ َةَ خرَ الصَ َذهَ هَ َلَ ظَ 

  قَ طابَ تَ َيَ اَل َيئَ شَ َريكَ أ َوَسَ 

  كَ لفَ خَ َيرَ سَ المَ َغزَ يَ َينَ حَ َاحَ بَ يَالصَ فَ َلكَ ظَ َعَ مَ 

 كَ ائَ للقَ َضَ نهَ يَ َينَ اءَحَ سَ يَالمَ فَ َلكَ ظَ َعَ َمَ وَل َ

 ابَ رَ تَ َةَ فنَ يَحَ فَ َوفَ الخَ َريكَ أ َسَ 

  ةَ نعشَ المَ َاحَ يَ الرَ َتَ بَ هَ 

َأ ََنَ مَ    طنَ الوَ َرض 

  يةَ ندَ ل َيَاليرَ اتَ تَ اَفَ يَ 

  ؟َكَ واتَ طَ خَ َرَ تعثَ تَ َنَ أيَ 

ََامَ عَ َنذَ مَ َرةَ مَ َلَ وَ أ ََابقَ نَ يَالزَ نَ حتَ منَ َتَ أنَ 

 ةَ نبقَ الزَ َتاةَ يَفَ ونَ سمَ ىَأ َتَ حَ  

  قَ ابَ زنَ ال ََيقةَ دَ نَحَ مَ َةَ رَ خَ تأ َمَ َةَ اعَ يَسَ اَفَ دنَ اَعَ مَ ندَ عَ َكنَ ل َ

  تَ جزَ ،َعَ َلةَ بتَ مَ َكَ عرَ شَ َلَ دائَ ،َوجَ َانَ وءتَ مل َمَ َاكَ اعَ رَ ذَ 

  نَ كَ مَأ َيَ،َل َفونَ جَ َفعَ رَ َنَ ،َوعَ َمَ ل َالكَ َعنَ 

  1ايئَ مَشَ عل َمَأ َاَ،َول َيتَ اَأوَمَ حيَ 

 كونَ ،َوَالسَ َاءَ يَ الضَ َلبَ يَقَ عينَ بَ َقَ اَأشَ نَ وَأ َ

  طرافَ يَال َرامَ تَ مَ َواءَ خَ َحرَ وَالبَ 

 ة َهيرَ الشَ َةَ رافَ ،َالعَ َريسَ تَ وسَ وزَ سَ َامَ دَ مَ 
                                                           

َ.15ـ11َـ11َالضياع،َترجمةَنبيلَراغب،َالهيئةَالمصريةَالعامةَللكتاب،َالقاهرة،َصَََـَت.س.إليوت:َأرض1
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  اذَ هَ َعَ ،َوَمَ َيدةَ دَ شَ َردَ بَ َةَ زل َاَنَ بهَ َتَ لمَ أ َ

  اوبَ ورَ أ ََساءَ نَ َلَ اَكَ هَ تَبَ زَ يَبَ اَالتَ تهَ حكمَ بَ َةَ عروفَ هيَمَ فَ 

  التَ .َقَ َبَ عَ الل ََقَ رَ نَوَ مَ َةَ بيثَ خَ َزمةَ رَ بَ 

  ريقَ يَالغَ ينيقَ الفَ َارَ حَ البَ َةَ قَ ،َورَ َكَ تَ قَ اَورَ نَ هَ 

  ( نظرَ .َأ ََيهَ ينَ عَ َانتَ كَ َليءَ الل ََلكَ تَ  )

  ورَ خَ الصَ َة َيدَ ،َسَ َلَ امَ وَالجَ َسنَ الحَ َتَ اَسَ هنَ 

  فَ واقَ المَ َة َيدَ سَ 

َالثَ َةَ شرطَ وَال َذَ َجلَ اَالرَ نَ هَ    ةَ جل َاَالعَ نَ ،َوَهَ َةَ ثَ ل 

  قةَ الورَ َ،َوَهذهَ َعورَ ال ََاجرَ اَالتَ هنَ وَ

َهرهَ ىَظَ ل َعَ َلهَ اَيحمَ مَ َيءَ ،َشَ َاءَ يضَ البَ َةَ فحَ الصَ َاتَ ذَ 

  ىرَ َأ َ.َل ََتهَ ؤيَ نَرَ مَ َنعتَ مَ َيءَ شَ 

  ارقَ غَ َوتَ وَالمَ َاكَ .َإيَ َعلقَ المَ َلَ جَ الرَ 

  لقةَ يَحَ فَ َورَ دَ ،َتَ َاسَ النَ َنَ اَمَ شودَ ىَحَ رَ أ َ

  ونَ ويتَ اكَ َزَ سَ يَمَ تَ يزَ زَ عَ َحتَ مَ اَل َ.َإذَ َيكَ ل َاَشكرَ 

  ايَ خصَ اَشَ يَأنَ عَ مَ َيمَ نجَ التَ َابَ تَ كَ َاَأنَ لغهَ بَ 

َفَ    امَ يَ هَال َذَ هَ َهَ فسَ نل ََانَ سَ اإلنَ َاطَ حتَ يَ َأنَ َدَ َبَ ل 

  مَ هَ الوَ َةَ دينَ اَمَ يَ 

  اءَ تَ شَ َجرَ فَ َاكنَ الدَ َابَ بَ الضَ َحتَ تَ 

  فيرَ غَ َشدَ ،َحَ َنَ ندَ ل ََسرَ جَ َوقَ فَ َشدَ حَ َفقَ دَ تَ 

  ءَ ل َؤَ هَ َلَ ىَكَ وَ دَطَ قَ َوتَ المَ َأنَ َصورَ أتَ َلمَ 

  1اعَ طَ تقَ اَ،َمَ صيرَ قَ َكانَ َداتَ نهَ التَ َفيرَ زَ 

 يهَ مَ دَ قَ َئَ وطَ لىَمَ عَ َنيهَ يَ عَ َاحدَ وَ َلَ كَ َبتَ ثَ َنَ حيَ 

  ما َويليَ َكَ ل َالمَ َعَ ارَ يَشَ اَفَ وطَ بَ وَهَ َةَ بوَ ىَالرَ ل َاَ،َعَ ودَ عَ صَ 

  اهَ اتَ اعَ سَ َاتَ قَ دَ بَ َوثَ نَ ولَ يَوَ ارَ مَ َةَ ديسَ القَ َيسةَ نَ كَ َحيثَ 

  ةَ عَ اسَ التَ َةَ اعَ السَ َاتَ قَ دَ َرَ خَ آ ََنَ عل َتَ َومَ كتَ مَ َينَ رنَ وبَ 
                                                           

َ.15ـَالمرجعَالسابق،َص1َ
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  احَ ائَ صَ َهَ فتَ توقَ ،َاسَ َهَ ف َعرَ أ ََنتَ اَكَ خصَ شَ َمحتَ ل ََاكَ نَ هَ 

 (َ ونَ تيتسَ سَ  )

َىل َايَ يَمَ فَ َةَ فينَ السَ َهرَ ىَظَ ل َيَعَ عَ مَ َنتَ كَ َنَ اَمَ يَ 

  ياضَ المَ َامَ العَ َتكَ يقَ دَ يَحَ فَ َهَ رستَ يَغَ الذَ َانَ ثمَ الجَ َلكَ ذَ 

  ؟َامَ اَالعَ هذَ َهرَ زَ يَ سَ َلَ ؟َهَ َتَ نبَ يَ َدأ َبَ َلَ هَ 

  ؟َقبَ لىَعَ اَعَ أسَ رَ َهَ وضَ حَ َلبَ قَ َئَ فاجَ المَ َقيعَ الصَ َأنَ َمَ أ َ

  رَ شَ البَ َيقَ دَ صَ َهَ ،َانَ َانَ كَ اَالمَ ذَ هَ َنَ عَ َلبَ الكَ َعدَ تبل!َفَ َوهَ أ َ

َوَ  َبَ َشَ نبَ يَ َلَ يظَ َسَ إل 
  جهَ خرَ ىَيَ تَ حَ َرهَ افَ ظَ أ 

  يخَ اَأ َيَ َ-يَ،َرينَ اَقَ يَ َ–يَ!َائَ رَ المَ َئَ ارَ اَالقَ هَ أيَ َتَ أنَ 

  جَ طرنَ شَ َباراة َمَ 

  قَ تأل َمَ َرشَ عَ َمثلَ َليهَ عَ َتوتَ يَاسَ الذَ َدَ قعَ المَ 

  رآة َالمَ َيثَ ،َحَ َامَ خَ ىَالرَ لَ عَ َجَ وهَ تَ 

  ومَ رَ كَ َاقيدَ عنَ َنَ مَ َدتَ قَ َمَ وائَ لىَقَ عَ َثبتةَ المَ 

  اتَ رَ ظَ يَنَ هبَ ذَ َيدَ وبَ يَ كَ َلسَ ختَ اَأ َلهَ ل َنَخَ مَ 

  ( هَ احَ نَ جَ َفَ ل َخَ َيهَ ينَ ىَعَ فَ خَ أ ََرَ وآخَ  )

  ةَ بعَ السَ َهَ فروعَ بَ َدانَ معَ الشَ َهيبَ ل ََتَ سَ كَ عَ 

  دةَ نضَ لىَالمَ عَ َياءَ وَالضَ 

  هَ ائَ اَللقَ رهَ واهَ جَ َيضَ مَ وَ َعَ رَ هَ َينَ يَحَ فَ 

فَ َي َسَ طل َال ََريرَ الحَ َلبَ عَ َنَ اَعَ فقَ تدَ مَ 
  خَ اذَ بَ َاءَ رَ يَثَ 

لونَ المَ َاجَ جَ والزَ َاجَ العَ َيرَ وارَ قَ َنَ ومَ 
1 

 ةَ ريبَ اَالغَ هَ طورَ عَ َريجَ أ ََوعَ ضَ اَ،َتَ اههَ فوَ أ ََتحتَ فَ َقدَ وَ 

َة َرَ ائَ ،َحَ َةَ وشَ شَ مَ َ–َلةَ ائَ وَسَ أ ََةَ وقَ سحَ ،َمَ َميةَ رهَ مَ 

  واءَ الهَ َياتَ طَ َينَ بَ َربَ طَ ضَ اَالمَ هَ بقَ يَعَ فَ َواسَ الحَ َتَ غرقَ أ َفَ 

  دَ صاعَ والمَ َذةَ افَ النَ َنَ مَ َددةَ جَ تَ المَ 

                                                           

َ.11ـ15َـَالمرجعَالسابق،َص1َ
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  دَ متَ المَ َمرَ العَ َاتَ ذَ َوعَ مَ الشَ َهيبَ ل ََامَ لَطعَ 

  وتَ نحَ المَ َقفَ السَ َاءَ رجَ أ ََينَ اَبَ هَ خانَ دَ َفَ كاتَ تَ فَ 

  ةَ دَ سَ تجَ المَ َهَ ورَ يَصَ فَ َياة َالحَ َدبَ ت َل َ

ةَ طعَ مَ َةَ ثيفَ كَ َةَ حريَ بَ َابَ عشَ أ ََورَ صَ    رَ حمَ أ ََاسَ حَ بنَ َم 

  لونَ المَ َرَ جَ الحَ َمنَ َارَ يَإطَ ،َفَ َالَ رتقَ البَ َلونَ وَ َةَ ضرَ بالخَ َجةَ توهَ مَ 

  جنَ هَالشَ وئَ يَضَ فَ َوتَ نحَ مَ َدرفيلَ َبحَ سَ َحيثَ 

  ةَ وحَ ل ََتَ رزَ بَ َةَ تيقَ العَ َأةَ دفَ ىَالمَ عل َوأ َ

  روجَ مَ َهدَ شَ لىَمَ عَ َلتَ طَ أ ََةَ ذَ افَ كنَ َتَ بدَ 

  يجَ مَ الهَ َلكَ ديَالمَ لىَيَ عَ َلَ يوَمَ يل َفَ َابَ تصَ يَاغَ حكَ يَ 

  ندليبَ العَ َلَ ظَ َكَ ل َذَ َعَ ،َومَ َةَ قيتَ مَ َحةَ يَق َفَ 

  كلَ َيَ ل ََصوتَ بَ َحراءَ الصَ َاءَ رجَ أ ََمل َاَيَ دَ غرَ مَ 

1َ. دَ شهَ المَ َابعَ يتَ َالمَ العَ َزالَ َيَ ،َول ََائحةَ نَ َصرخَ تَ َزالَ َتَ وَل َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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 :/ التعريف بالقصيدة1

     َ َقصيدة َالّتيَأحدثتَـ"  the waste landـَ"أرض الضياعتعد َالقصائد منَبين

َاقترنَاسمَ َالدبَوالنقدَوقد َفيَعالم َهائل  ا َفظهرتََ"إليوت"دوي  فيَأغلبَالحيانَبها

َإلىَتراثبأسلوبَغيرَم َالشاعرَمنَخللها َعاد َوالتراثََألوف، الشعرَالوروبيَالقديم

اَمنَخللهَالسطورةَوالتاريخ.  1العالميَمحرك 

َََ●ََ َاإلنجليزيَ"أرض الضياع"قصيدة َالدبَالعالميََ"إليوت"للشاعر َروائع َمن تعد

ََعامةَوالدبَالوروبيَخاصةَومأثرةَعلىَالدبيةَالخرى.

َ"أرض الضياع"َََ َرائعة َعنهاَ"إليوت"هي َقال َوالرمزيةََ"تين"ألن الّتي َالواقعية إّن

َفي َللقصائدََ)أرض الضياع(الممتزجتين َوالغنائية َالمباشرة َوالطريقة َالسخرية َإلى انتهتا

الجديدةَالقائمةَعلىَأبسطَصفةَهيَالوداعة،َوالصفةَالتاليةَتأتيَمباشرةَعنَالسابقةَوهناكَ

للسلوبَفيَقصيدة"أرضَ..إنَهيبةَإيمانناَالدنيويَقدَأعطتَإليوت.تتابعَممهدَفيَعملَ

َاإليمانَهوَالوسطَالشديدَالملزمَالذيَبرزتَفيهَالسخريةَ الضياع"َشخصيةَخاصةَهذا

لنهزامهاَواعترافَبه،َلقدَانهزمتَتسويغََ،َوالقصيدةَهيلضروبَالحضاراتَالتاريخية

َتبريرهاَ َولكّن َالسياسيَبالرأيَالعام َيهزم َأن َيمكن َكما َالواقع َفي الحضاراتَوالقصيدة

2ََاخلَفيَالسخريةَالنقديةَالّتيَيلقيهاَموقفهمَالدنىَعلىَالعالمَالحديث.د

ََ"أرض الضياع"رأىَأنَقصيدةَتين""ألن إنََّ●َََ جمعتَبينَالواقعيةَوالرمزيةَوصول 

َعلىَاإليمانَالدنيويَالّذيَظهرَفيهَهذهَالخيرة.ََاإلىَالسخريةَوالغنائيةَللقصائدَواعتماده

َ"إّنَهذهَالقصيدةََهالهيَالقصيدةَالّتيَتطرقَمشاكلَاإلنسانَالغربيَوتحاولَأنَتجدَََ حل 

فيَأوروباَفيَكومةَمنَصورَمتكسرةَصادفتََلحياةَبعدَالحربَالعالميةَالولىحصيلةَا

عنَحضارةَخاويةَليسَلهاََأرض الضياعفيَإليوت هوىَلدىَالفكرَالوروبي.....أبانَال

3ََسوىَماضيَعسير".

                                                           

َ.91م،َص1111َ،َمنشوراتَمكتبةَالمعارف،َبيروت،1َـَألنَتين:َدراساتَفيَالنقد،َترجمةَعبدَالرحمنَباغي،َد،َط1

َ.91ـَالمرجعَنفسه،َص1َ

م،َص1111َـَإيفرَايفاس:َمجملَتاريخَالدبَالنجليزي،َترجمةَراحزَعبلاير،َدط،َالهيئةَالمصريةَالعامةَللكتاب،5َ

91.َ
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َفيَمعناهاََ"عصام الصفدي"ويعلقَََ َمعقدة َصعبة َبقوله:"هيَقصيدة َالقصيدة علىَهذه

َمفاجئَ َبشكل َوتتغير َمتجاورة، َمتباينة، َصورا َتجمع َظاهرها َفي َمفككة َوهي ومبناها،

َبالتلميحاتَ َمفعمة َوهي َبينها، َالصلت َتوضيح َإلى َبحاجة َمختلفة َالجزاء وتبدو

1َعالميةَشتى".َلرموزَوشخصياتَمنَثقافاتَواإلشارات

َفيََإليوتكتبَََ َالقصيدة َللستشفاءَوكانَذلكَفيَالشتاءََ"لوزان"هذه حيثَسافرَإليها

َ َإلىَزميله1291َعام َالقصيدة َمخطوط َباريسَوقدم َإلى َجاء َأشهر، َثلثة َقضاء َبعد م

َواعترافاََ"ازرا بوند"الشاعرَالمريكيَ َالخيرَبحذفَالكثيرَمنها، َوقامَهذا لمراجعتها،

كتبَهذاَاإلهداءَعلىَصفحتهاَالولى:"إلىَازراَبوندَالّذيَيفوتنيََ"إليوت" ل"بوند"منَ

2ََحذفاَومهارة".

َاعترفََ َعلىََ"إليوت"وقد َالقراء َتساعد َملحظات َبعّدة َذيلها َلذا َالقصيدة َهذه بتعقيد

َإلىَكاتبينَهامينَاقتبسَمنهماَ َاستند َبأنهَقد َالقصيدة َاعترفَفيَمستهلَهذه َكما فهمها،

َكتابَاآلنسةَعدَّ َيقول:"إّن َإذ َاتجاهاتَومبادئَرمزية منَالطقسَإلىَ"جيسي وستون"ة

َأس َعن َالخيالية"، َبلَالقصة َفحسب َالقصيدة َبعنوان َإلي َيوعز َلم َالمقدس َاإلناء طورة

َلكتاب َبالشيء َمدين َأني َالحقيقة َوفي َالعارضة، َرمزيتها َمن َالكثير "مس وبهيكلها

َتفوقَملحظاتيَعنها...كماََوستون" َبطريقة َالقصيدة َالّذيَسيوضحَصعوباتَهذه فهو

َالّذيَأّثرَ َهو َالجنسَالبشري، َدراسة َفيَعلم َإلىَكتابَآخر َعام َبوجه َأيضا أنيَمدين

3ََ"الغصن الذهبي".تأثيراَعميق اَفيَجيلناَالحاضرَوأعنيَبذلكَكتابَ

َََ●ََ َلدىََ"أرض الضياع"قصيدة َالقيم َأزمة َفيَتعبرَعن َالوروبيَالمعاصر اإلنسان

هذهَالقصيدةَإلىَعدةَإليوت عالمَفقدَكلَالقيمَالروحيةَوغلبتَعليهَالنزعةَالمادية،َويقسمَ

لنلتقيََظة النار، الموت غرًقا، وما قاله الّرعد(،)دفن الموتى، لعبة الشطرنج، موعتوقيعات

َانَواإلشراقَإلىَاإلنسان.فيَمجملهاَعندَحقيقةَواحدة،َفلَأملَإنَيعودَالخصبَإلىَاإلنس

                                                           

،َرقم9115َـَمجموعةَمنَالنقاد:َروائعَالدبَالمريكي،َمجلدَموجودَبالمركزَالثقافيَالجامعي)الجزائر(َعددَأوراقه1َ

َ.911،ص11َ

َ.15ت.س.إليوت:َأرضَالضياع،َصَـ1َ

ََ.15،َص1199َـَفائقَمتى:َإليوتَنوابغَالفكرَالغربي،َد،َط،َدارَالمعارف،َمصر،5َ
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َمثلتََََ َفيَعمقهاََإليوت بحقَعمقَنظرةأرض الضياع""لقد َالحديثة َالحضارة لمفهوم

َهذاَ َفإن َالحديث َالعلم َخلل َمن َذاته َعن َيبحث َاإلنسان َكان َوإذا َوضياعها، وعجزها

َ َأنتج َقد َنفسه َالزماتَاإلنسان َمن َأصبحتَسلسلة َاإلنسان َأنَحياة َلذلك كياناتَصماء

منََإليوتممكنَأنَتشعلَإحداهاَحرباَتدميريةَشاملة.وكانَالشاعرَالالمستحكمةَالّتيَمنَ

1ََالرّوادَالّذينَعبّرواَعنَضياعَاإلنسانَفيَأعقابَالحربَالعالميةَالولى.

كلهاَتركزتَعلىَالحياةَالقاحلةَالّتيَرآهاَتنتشرَمنََإليوتوعليهَنستنتجَأّنَثورةََ●ََََ

 حوله،َوالّتيَتكادَتمحوَكلَأثرَللنشوةَالروحيةَالّتيَيهفوَإليهاَويسعىَلتحقيقها.

َالجديدةََ()أرض الضياعفقصيدةَ     َالحياة َعقم َتصور َأّنها َمن َتأتيها َل َبأهمية تتمتع

َعا َقصيدة َأنها َمن َتأتيها َما َبقدر َالزائف، َالقرنَومظهرها َعالم َعند َوجدتَتأثيرها لمية

َ َإلىَأكثر َالقصيدة َترجمتَهذه َعندما َكله، َالتقتَبنفوسَلغاتَالعالمَالعشرين َوعندما ،

َ َذلك َفي َالشباب َشعرائنا َمن َاستهوىتهكثيرين َالّذين ََمالوقت َمواستهوىتهَإليوتكتابات

2َََطريقتهَوأسلوبهَفيَكتابهَالشعرَفحاولواَتقليدهَوالتأثرَباتجاههَالفني.

الكثيرونَمنَجيلَروادَالقصيدةَالحديثةَوحذواَحذوهاَفيََ)أرض الضياع(َهافقدَاستلهمَََ

َ َنجد َهؤلء َومن َالشعرية َ،سأدو ني، ألبياتي"بدر شاكر السياب، عبد الوهاب تجاربهم

َآخرون"و ةدنقلصالح عبد الصبور، خليل الحاوي، وأمل  َويقصد َ"أرضبَ"إليوت".

كماَاتفقَالنقادَعلىَأنهاَذلكَالعالمَعشيةَالحربَالعالميةَالولىَالّذيَعمتهَحالةََالضياع"

3َمنَالخرابَوالدمارَالماديَوالمعنويَوالخواءَالفكريَوالروحي.

النقادَأروعَأعمالهََبإجماعتعدََإليوت النجليزيفقصيدةَأرضَالضياعَهيَللشاعرََ●َََََ

وهيَقصيدةَحداثيةَواسعةَالتأثيرَوالقصيدةَالّتيَأكسبتهَشهرةَدوليةََاإلطلقالشعريةَعلىَ

َ 555ََفي َعام َفي َنشرت ا َفأصبح1111سطر  َالدبَم َعلمات َمن َواحدة َالقصيدة ت

َ.الحديث

                                                           

َ.111م،َص1111َ،َالهيئةَالمصريةَالعامةَللكتاب،َسنة1َـَنبيلَراغب:َموسوعةَالفكرَالدبي،َج1

والدبَوالفن،َالعمالَالنقديةَالكاملة،َالكويت،َـَمحمدَزكيَالعشماوي:َأعلمَمعاصرونَمنَالشرقَوالغربَفيَالفكر1َ

َ.11،َص1111َسنةَ

،َص1111َـَمجلةَالدوحة:َعبدَّللّاَالطيب،َالفتنةَبإليوتَخطرَعلىَالدبَالعربي،َعددَفبراير،َمارس،َأبريل،َسنة5َ

11.َ
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 :/ تحليل القصيدة2

َََ َنبدأ َالكليَللقصيدة َيشيرَبأحداثَفيَتفسيرنا َالعامة َفالعنوانَفيَصبغته َبالعنوان، أول 

َتبعاتها،َ َعواقبها َولها فهوَفيَنظرَكاتبهَالرمزَالكليَللمأساةَاإلنسانيةَوواقعَلهاَخطرها

الّتيَلزمتَاإلنسانَمندَفجرَالحربَالعالميةَالولى،َفحينَنحللَالعنوانَنجدهَيتكونَمنَ

َ َهما َكلمتين َأو َتعَ"أرض"لفظين َكلَوالّتي َفيه َتعيش َالّتي َالبيئي َوالوسط َالمكان ني

َونبات َوحيوان َإنسان َمن َالكائناتَالحية َأما َلسانََكلمة "ضياع"، َجاءتَفيَمعجم فقد

،َواليبابَعندَالعرب:َالّذيَليسَفيهَأحد.َ"َضَيَع"العربَ َأيَخراب  اب  ب  1َوتعنيَأرضَي 

ََ) :أيَخراب  َالعروس:"يبب")أرضَيباب  َتاج َفي اب  َيب  َمعنى َوليسََو َيباب  يقال:خراب 

َبابَ َول َحارس َل ، َيباب  َخراب  َدراهم َنقول: َالساس َوفي َالصحاح، َفي َكذا بإتباع

يّبب وه َ بوهَ  ر  :لَماءَفيهَوخ  َيباب  2َ.وحوض 

خرابَ)يباب(َقيلَلإلتباعَوأرضَيبابَأيضا،َوقيلََ:"يبب"ومعناهاَفيَالمصباحَالمنيرََ

َعنَ َأطرافه َفيها َتدرك َل َرمل َأرضَفيها َ)يبرين( َساكن َليسَبها َ)بير( أرضَيباب،

3َيمين.

َوليسَََ َيباب  ،َأيَخرابَويقال:خراب  َيباب  "َفيَالصحاحَفيَاللغةَأرض  وجاءَأيضاَ"يبب 

4َبإتباع.

َ

َ

َ

                                                           

بيروت،َلبنان،َسنةََ،َدارَالكتبَالعلمية،1،َط1ـَأبيَالفضلَجمالَالدينَمحمدَمكرمَابنَمنظور:َلسانَالعرب،َج1

َ.191،َص1515/1115َ

ـَمحمدَبنَمرتضىَبنَمحمدَالحسنيَالزبيدي:َتاجَالعروسَمنَجواهرَالقاموس،َاعتنيَبهَووضحَحواشيهَعبدَالمنعم1َ

،َدارَالكتبَالعلمية،َبيروت،1َ،َتتمةَبابَالباءـَبابَالتاء،َط1،5،5،َم5خليلَإبراهيمَوالستاذَكريمَمحمدَمحمود،َج

َ.151ََََ،َص1511/1111َةَلبنان،َسن

ـَأحمدَبنَمحمدَبنَعليَالقيوميَالمقرئ:َالمصباحَالمنير،َمعجمَعربيَعربيَمكتبةَلبنان،َناشرون،َبيروت،َلبنان،5َ

َ.191َم،َص1111َسنةَ

ـَأبيَنصرَإسماعيلَبنَحّمادَالجوهري:َالصحاحَتاجَاللغةَوصحاحَالعربية،َتحقيقَايميلَيعقوبَوالدَمحمدَنبيل5َ

َ.511َ،َص1511/1111َ،َمنشوراتَعليَمحمدَبيضون،َدارَالكتبَالعلمية،َبيروت،َلبنان،َسنة1َ،َط1طريفي،ج
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َالماديَوالمعنوي،َفيقالََََ وكلمةَالخرابَتستعملَفيَاللغةَالعربيةَللدللةَعلىَمسويين:

خرابَالذمَويقصدَبهَالفسادَالخلقي،َوهوَالمعنوي،َأماَفيَالمستوىَالماديَفوردتَفيَ

َالحشرَاآلالقرآن الكريم لقوله تعالى" ُيَخرُبوَن ُبيوَتُهْم بأَيِدِهْم وأيِدي الُمؤِمِنيَن" يةَسورة

29.1َ

بالهمومَالمعنويةَأكثرَمنَالماديةََ"إليوت"فمنَخللَقراءةَالقصيدةَيتبينَلناَاهتمامَ●َََ

وكلَكلمةَمنَالكلمتينَتضافرتَمعَالخرىَلتعطيَفيَمجموعهاَالمتكاملَالرمزيةَالكليةَ

َللمأساةَاإلنسانيةَأوَالموقفَالدراميَالكليَلإلنسانية.

َالعنوانََ ََخراب() أرض الضياع/ الهكذا َبه َيقصد َالحربََ"إليوت"الّذي َعشية العالم

َوالخواءَالفكريَ الكونيةَالولىَوالّذيَعّمتهَحالةَمنَالخرابَوالدمارَالماديَوالمعنوي،

اَللتصويرَالكليَللقصيدةَفيَطابعهاَالدرامي. 2ََوالروحي،َجاءَالعنوانَمجسد 

تتألفَقصيدتناَالدراميةَفيَشكلهاَالنهائيَالّتيَنشرتَبهَمنَخمسةَمقاطعَرئيسيةَهي:َََ

 مقالهالموت غرقا"،َوأخيرا""دفن الموتى"، "مباراة في الشطرنج"،"عظة النار"،"

َمنَالرعد"، َمسحة َككل َالقصيدة َعلى َأضفت َلكنها َالطول َمتفاوتة َأتت َالمقاطع هذه

ويةَالّتيَتنتقلَإلىَالقارئَمنَاللحظاتَالولىَالّتيَالغموضَوالسحر،َومسحةَمنَالسودا

َتبدأَفيهاَمطالعةَالقصيدةَوالغموضَفيَأجواءَرحلتها.َتقولَسطورَالبداية:

ةَ  و  َق س  ام  َالع  َشه ور  د  َأش  يل  َ"أبر 

ةَ  يت  َالم  َالرض  َب طن  َمن  َالل يل ك  ه ور  َز  ج  َي خر 

ةَ  ب  غ  ىَبالر  كر  َالذ  ج  ةَ َي مز  ي  َالح 

" ب ض  ن  ة َف ت  امد  ورَالخ  ذ  َفيَالج  ب يع  َالر  ار 
ريَبأ مط  3َي س 

َ

                                                           

َ.115،َص11َةَالحشرَاآليةَ،َسور1551َ/1115ـَالقرآنَالكريم:َمختصرَتفسيرَالسعدي،َط،َسنة1َ

،َبتاريخ115َـَت.س.إليوت:َالتقاليدَوالموهبةَالفردية،َترجمةَيوسفَحسيني،َجريدةَالسبوعَالدبيَالعدد1َ

َ.15َ،َص11/11/1115َ

َ.11ـَت.س.إليوت:َأرضَالضياع،َص5َ
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َوتقولَسطورَالنهاية:

ل ل يَ َأط  إل يه َمن   َ أ اَأل ج  ئ  اط  اَش  َمنه  ل ت  ع  اَج  اي  َ"هذه َالش ظ 

َ يكم  أ رض  ن ونَ س  الج  هَ  د  او  َع  نم وَفق د  َوي  ر  اه  ،َأم  ئذ  َعند 

فسَ  احَن  ،ج م  ح  ب  ،َاك  م  ح  ،َار  ح  َكَ امن 

ل م ." ،َس  ر  ش  َب  ه  رك  ي د  ،َسل م َلَ  ر  ش  َب  ه  رك  ي د  1َسل م َلَ 

َالبدايةَ●ََ َسطور َبين َكانََأي َرّبما َشعري َعمل َيقف َالقصيدة َلهذه َالخاتمة وسطور

َ"إليوت"الشهرَفيَطوالَالقرنَالعشرينَربماَيكونَالشعرَالحديثَكلّهَقدَنبعَمنه،َكتبه

َإلىَ َليعيشَفيها َالديبَوالشاعرَالّذيَاختارَأنَينتقلَإلىَأوروبا حالةَسأمَومرض،َهذا

َيكتب َأّنه َمنَدونَأنَيعرفَفيَأولَالمر َيفتحََالبد َعمل  َأم َأوَمزحة َحداثةَنصا به

َالقرنَالعشرينَكلها.َ

َ َوصفَشعر ََ"إليوت"وقد َاإلنسان َقلق َعن َيعبر َالبأنه َنزعة َفإنهَوتطاحن َوالشر َخير

شاعرَالملَواليأسَوشاعرَاللّذةَوالتسامي،َشاعرَالحيوانَوالملكَأوَبعبارةَأخرىَفهوَ"

2َالّذيَلَينتهيَإلَبنهايةَاإلنسانيةَنفسها".َيشاعرَالنضالَالشرَمد

َََ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

                                                           

َ.19ـَت.س.إليوت،أرضَالضياع،َص1َ

َ.111َ،َص1111َكةَالوطنيةَللنشرَوالتوزيع،َالجزائر،َسنةَ،َالشر1ـَإسماعيلَالعربي:َمنَروائعَالدبَالعالمي،َج1
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 :"  t.s.eliot/ الخصائص الفنية لقصيدة أرض الضياع لـ"3

َأ ( الغموض:

َحسبَََ َيتباين َوأسلوبا َالسابق، َالجيل َلغة َتختلفَعن َلغة َعصر َلكل َأّن َفي َجدال "ل

الزمانَوالوقات،َوتركيبَجملَتمليهَالحضارةَالمعاصرة،َوأسلوباَكتابياَتفرضهَأساليبَ

البيانَالجديدة،َالغموضَجميلَواإليحاءَالموسيقيَأجمل،َوكلَشعرَجميلَلَبدَأّنَيوحيَ

لفظيةَموحية،َويفترضَأّنَيكونَكلَبيتَفيهَغموضَسهلَالفهم،َممتعََوأّنَتكونَفيهَألغام

1َالوقع،َلذيذَاإليحاء".

فهو"َحالةَنفسيةَطبيعيةَكانتَمندَالبدءَحينَكانتَالنفسَالولىَمفعمةَبذاتهاَتنطلقَمنهاَََ

َنوتقفلَإليهاَولمَتستدلَلضروراتَالعالمَالخارجيَوقرائنَاإليضاحَوالوضوح،َوالرمزَيو

نَأّنَالتجربةَالفنيةَفيَذاتهاَغامضة،َوذلكَيعنيَأّنَالتجربةَتكونَقائمةَفيَالنفسَيحسبو

َالشعوريةَ َالحالة َعن َطرحت َقد َتكون َتفهم َأفكار َإلى َتحولت َما َوإذا َصماء كحالة

2ََوسقطت."

إلىَأّنَالفنانَالحديثَيضطرَإلىَالتلميحَوالغموضَلّنَمجتمعَالقرنََإليوت "َوقدَأشارََ

3َالعشرينَمعقدَويميلَإلىَربطَمشاعرَالفنانَبتفكيكَالبناءَالجتماعي."

حيثَيفتتحهاَبالتغنيَبالربيعَولكنهَتغنيََ)أرض الضياع(وهذاَماَنجدهَفيَمطلعَقصيدتهََ

َوأولَم َبالوحشية، َيصفه َإذ َالستيحاينطويَعلىَالمفارقة َالّتيَتثير َالربيع فيََشظاهر

َ" زهور الليالك "نفسيةَالشاعرَهيَ

َ

َ

َ

                                                           

(،َص11/11/1511َ(ـ)11/11/1119هـ(،َتاريخَاإلضافة)1511،َشوال)9ـَمجلةَالدبَاإلسلمي،َالسنةَالثانية،َالعدد1

11.َ

َ.111،َص1115َ،َدارَالثقافة،َبيروت،َلبنان،َسنة1َـَإلياَالحاوي:َالرمزيةَوالسريالية،َط1

،ص1115َ،َترجمةَجيمسَبوغرارة،َجامعةَالمنتوري،َقسنطينة،1111َبولديك:َالنقدَوالنظريةَالدبيةَمنَـَكرديس5َ

59.َ



أثرالّرومانسية بين التّأثير و التّ        الفصل الثالث                                                  
 

 

57 

َيقولَفيها:َ

ةَ  و  َق س  ام  َالع  َشه ور  د  َأش  يل  َ"أبر 

ةَ  يت  َالم  َالرض  َب طن  َمن  َالل يل ك  ه ور  َز  ج  َي خر 

ةَ  ي  ة َالح  ب  غ  ىَبالر  كر  َالذ  ج  َي مز 

ورَ ذ  َفيَالج  ب يع  َالر  ار 
ريَبأ مط  "ي س  ب ض  ن  ة َف ت  امد  1َالخ 

ََ●ََ َعبارة َالشاعرََ" أبريل أّشد شهور العام قسوة "أّن َرؤيا َمنها َتنطلق َالّتي النواة

َالدالَ َبين َالتقليدية َتفويضَالعلقة َفي َيمثل َيتمثل َمجازي َانزياح َعلى َوالقائمة للعالم،

َيدلَعلىَ َالقصيدة َلكّنهَفيَرؤيا موتَبطيءَوالمدلولَفالربيعَيرمزَللخصبَوالنبعاث،

علىَالدوامَشهرَالسرورَوالولدةَالجديدةََ" أبريل"وقسوةَتفتكَبالطبيعةَفلطالماَكانَشهر

لَيعبرَعنََ"أليوت"ومنَهناَنجدَأنََ" أقسى الشهور"،يصبحَ" إليوت"فإنهَمنَمنظورَ

َمزاجهَالشخصيَفقط،َبلَعنَالمزاجَالوروبيَواإلنسانيَبشكلَعام.

بالغموض،َولكنهَغموضَالعمقَلَغموضَالبلغةَاللفظية،َكماََإليوت فلقد"َاتسمَشعرََ

َعلىَ َعسيرة َصور َولكنها َبإفراط، َالصور َواستخدامه َالمنطقية َالعلئق َبغياب اتسم

التصور،َمماَيتطلبَاإلمعانَفيَالتفكيرَللكشفَعنَمدلولتها،َوقدَاضطرهَهذاَالمنهجَإلىَ

رَعنَالمحتوىَفظهرَعلىَيدهَماَعرفَالتضحيةَبالشكلَالشعريَالمتوارثَفيَسبيلَالتعبي

َمنَ َلدىَطائفة ا َلقيَرواج  َالشعر َاللونَمن َوالقافية.هذا َالوزن َالعاريَمن َالحر بالشعر

2ََالشعراءَالعربَالمحدثينَوالمعاصرين."

 ب ( التناص واالقتباس:

َإلىَالتراثَالقديمَفيَالشرقَ"    اعتمدَإليوتَفيَشعرهَعلىَالتلميحَوالقتباسَواإلشارة

تترددَفيَشعره،َوالّذيَيخبئَفيَطياتهَنصَآخرََ" التناص "الغرب،)َإذَنجدَظاهرةَو

َ َالنصَالجديد َوراء َمن َالنصَالقديم َفيظهر َمزدوجة( َالقراءة َتجعل َأّنَبطريقة باعتبار

                                                           

َ.11ـَت.س.إليوت:َأرضَالضياع،َص1َ

َ.11،َص11/15/1111َـَمجلةَوهجَالكتابة:َالرضَالضياع،َت.س.إليوت،َبقلمَعبدَالحميدَالقائد،َتاريخَالنشر،1
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َأوَ َالتحويل َبطريقة َإما َلها، َسابقة َنصوصَأخرى َمن َنصوصها َتشتق َالدبية العمال

 1َبالنسبةَلهاَبمثابةَالنموذجَوالمنبعَوالمرجع.التقليد،َيكونَالنصَاآلخرَ

  َ َوّظفها َالّتي َالنصوص ََ"إليوت"ومن َقصيدته َالبيتََ"أرض الضياع"في َفي نجده

ََيقول:َ" حزقيال "العشرينَيحيلَويشيرَإلىَسفر

انَ  َاإلنس  اَابن  ة ؟َي  َالم تحج ر  ة  ذه َالق مام  َه  َ"َمن 

َال ،َأو  ل م  َالك  َعن  اج ز  اَالع  ه  ىأيُّ و  َس  ف  ر  ع  ت  َلَ  ،َأنت  ين  م  خ  َت 

َ َمن  ة  وم  ا،ك  ات ه  ب  َضر  َت رسل َالش مس  ة َحيث  ش وش  َالم  َالخيالت 

اح، َالرت ي  د  د  َيب  َالل يل  ر  ل ،َوص رص  ف يء َض  ت  َلَ  ة  يت  الم  رةَ  َوالش ج 

اه ". ي  َللم  رير  َخ  د  ر  َالصم َلَيوح يَبمج  ر  2َََوالحج 

اإلصحاحَالسادس،ََ" حزقيال "الهوامشَإلىَالعهدَالقديمَمنَصفرفيََ" إليوت "يحيلناَ

أنهَلَريبَأّنَأخذهاَمنَالقرآنَالكريمََ":" " عبد هللا الطيبويرىَالدكتور1119َصفحةَ

اَفيَقوله3ََحيثَوردَذكرَبنيَإسرائيلَوقسوةَقلوبهم". َتبارك وتعالىوهذاَيظهرَجلي  :"َث م 

َق ل وب ك مَمَ  ت  َذَ ق س  َبعد  َن  ار  َالنه  َيتفجر  ا َل م  ارة  َالح ج  َمن  َوإن  ة  َق سو  َأوَأّشد  ة  ار  َكالحج  َف هي  لك 

اء َ"َسورةَالبقرةَاآليةَ َالم  َمنه  ج  َف ي خر  ق ق  اَيش  اَل م  َمنه  57.4َوإن 

َوالثلثينَاقتبس َفيَالبيتَالواحد َالفصلَالولَلوبراََ"إليوت"و َمنَمطلع أبياتَأربعة

َ"إليوت":يقولَ" ريتشارد فانجر"للموسيقارَاللمانيََ"ايزولدا"وَ"تريستان"

ةَ  نعش  َالم  اح  ي  َالر  َ"هب ت 

طنَ  َالو  َأرض  َمن 

ات يَ اَفت  ةَ ي  ي  َاليرل ند 

                                                           

النصَالدبيَنصوصَأخرى،َترجمةَرجاءَالمكي،َمجلةَالعربَوالفكرَالعالمي،ََـَينظر:َجيرارجينت:َكيفَيخبئ1

َ.111،َص1111َ،َسنة1َعدد

َ.11ـَت.س.َإليوت،َأرضَالضياع،َص1َ

َ.11ـَمجلةَالدوحة،َص5َ

َ.11،َص11َـَالقرآنَالكريم:َسورةَالبقرة،َاآلية5َ
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؟ وات ك  ط  َخ  ر  ث  ع  َتت  َأين 

بنصهاَاللمانيَحينَيرفعَالستارَعنَمقدمةَسطحَمركبَشراعي،َويسمعََ"إليوت"نقلهاَ

َايرلنديةََشابَمنَعلَ َ"نوتي"صوتَ َفتاة َويتغنىَبشجون َالعنيفة، يغنيَللرياحَالغربية

إذَتعتقدَ)أنه(َيقصدهاَهيَبالقولَفتشكوَ" ايزولدا "ويثيرَذلكَغضبَالميرةَاليرلنديةَ

كانتَلقومهاَفيَتيَلقوةَالسحرَاانحطاطَأبناءَجنسهاَوتضاؤلََ" برانجينا "إلىَرفيقتهاَ

1َسالفَالزمان.

َاقتبسََ ا َأيض  َنجد ََ"إليوت"كما َاليطالي،ََ" الكوميديا اإللهية " "لدانتي"من الشاعر

اَفيَقولَ َ"إليوت":وذلكَيظهرَجلي 

مراء ة َالح  خر  َهذه َالص  ىَأسف ل  و  َس  د  مت  ي  اَالظل َفلَ  َ"َأم 

اء.(" مر  ة َالح  خر  َإلىَظل َهذه َالص  ل ي سرع  2َ)َف 

َََ َاستخدام َوالحاضرََهو"َللتناصَ"إليوت"وبسبب َالماضي َبين َالمقابلة َإلى َيهدف أنه

َأّنَالقتباسَوالتناصَ منَاللغاتَالمتباينة،َومنَالعصورَبقصدَإظهارهَعلىَالحقيقة،َكما

اإلنسانيةَالمختلفة،َووضعَهذهَالشياءَجنباَإلىَجنبَفيَالوقتَنفسهَإحدىَوسيلةَإلثارةَ

َوالتقال َالحضارة َوانحلل َالشياء، َبتفتت َبينَاإلحساس َالفواصل َوضياع يد

المجتمعات.حاولَالشاعرَمنَخللَالتناصَأنَيحيلَعلىَأساطيرَالتراثَاإلنسانيَالقديم،َ

3ََالّذيَلَيزالَمعناهَحاضراَفيَالحياةَالمعاصرة."

قدَحلَمحلهاَالتراثَالدينيَالّذيَيعتبرَنطةَمهمةََإليوتفالنصوصَالمقتبسةَفيَشعرََ●ََ

فيَتاريخَالدبَاإلنجليزي،َوالغربيَبصفةَعامة،َفمنَخللَاإلشارةَوالتناصَوالقتباسَ

ََأنَيجدَجمهوراَخاصاَلنفسهَيتوجهَإليهَبشعره.ََ"إليوت"حاول

َ

                                                           

َ.11َ،15َ،19َ،11ـَت.س.إليوت:َأرضَالضياع،َص1َ

َ.19ـَالمرجعَنفسه،َص1َ

ـَحفناويَبعلي:َأثر.ت.س.إليوتَفيَالدبَالعربيَالمعاصر)َالتجربةَاإلليوتية(،َدارَالغربَللنشرَوالتوزيع،َدت،َص5َ

11.َ
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َج ( التاريخ:

َالمكان َمن َأو َالتاريخية َالحداث َمن َالرمز َهذا َمفهوم َينطلق "ََ َارتبطت َهذهَالّذي به

َالشاعرَمنَتراثَأمتهَومنَ َالّتيَينتقيها الحداثَفيذكرَاإلشاراتَالتاريخيةَوالسطورية

َفيَالماضيَ َسياقها َمن َفيستعيرها َالعالمية َالميثولوجيا َمن َبالبطولتَأو َالحافل تاريخها

َد َذاتَالسياق َفي َويحملها َمعنى، َأو َلفظا َتلميحا َأو َتصريحا، َفيَشعره للتَويدخلها

1ََجديدة."

َومنَهناَيمكنَتعريفَالرمزَالتاريخيَبأنهَإعادةَبناءَللتاريخَبشكلَجديد.َ●ََََ

َالجزءَ َمن َالخير َالمقطع َالموتى" َدفن َالعنوان" َبفكرة َتشي َالّتي َالمقاطع َأكثر َولّعل "

َيعرفهَ َبشخص َلندن، َجسر َعلى َالمنحدرة َالجموع َوسط َالشاعر َيبصر َحيث الول،

َ َفيَالحديقةَالعامَالماضي:َهلَبدأتَفيستفسرهَصائحا عنَمصيرَتلكَالجثةَالّتيَغرسها

َ:2تنبت؟َوذلكَفيَمحاولةَيائسةَلبعثَالحياةَفيَالموتىَالّذينَحصدتَالحروبَأرواحهم."

ا: ائح  ت ه َص  وق ف  ف ه ،َاست  َأعر  اَكنت  َشخص  ت  ح  َلم  اك  َ"َهن 

" ون  س  تيت  َ"س 

َ هر  لىَظ  يَع  ع  َم  ت  ن  َك  اَمن  ل يي  اَي  ة َفيَم   َ.السف ين 

ي، اض  َالم  ام  َالع  ق تك  ه َفيَحد  رست  يَغ  انَالّذ  ثم  َالج  َذلك 

ام؟ اَالع  َهذ  ر  ه  ز  َسي  ؟َهل  نب ت  ي  داَ  َب  َهل 

؟ ق ب  لىَع  اَع  ه َرأس  وض  َح  فاج ئَق لب  َالم  قيع  َالص  َأن  َأم 

َالبَ  ديق  ،َإّنه َص  ان  اَالمك  َهذ  َعن  ل ب  َالك  د  ،أوه؟َف لت بع  ر  َش 

لَ  يظ  َس  ه ؟"َوإل  ج  ت ىَي خر  ه َح  اف ر  َبأظ  ب ش  ن  ي 
3ََ

                                                           

ـَعثمانَحشلف:َالرمزَوالدللةَفيَشعرَالمغربَالعربي)َفترةَالستقلل(،َدط،َمنشوراتَالتينَالجاحظية،َالجزائر،1َ

َ.91،َص1111َ

َ.11ـَمجلةَالدوحة،َص1َ

َ.15ـَت.س.إليوت:َأرضَالضياع،َص5َ
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َََ●ََ ََ"إليوت"لّعل َمن َفيََ" مايالي"يتخذ َوقعت َالّتي َالمدمرة َالحروب َلكل رمزا

َ َفيها َفقد َالّتي َالولى َالعالمية َالحرب َلسيما ولّعلََ".ل" جان فرد ينا صديقهالتاريخ،

َباستفسارَإليوت "" َالََّهيقصد َذلكَالشخصَفيَحديقته،َتعنَمصيرَتلكَالجثة يَزرعها

منَجدوىَالحربَالّتيَلمَتخلفَعبرَالتاريخَالطويلَسوىَالتعبيرَعنَالسخريةَالمريرةَ

ََالدمارَوالخراب.

 د ( الرمزية:

َوهوَمنَََََ َغيرَملموس، ا َجديد  ا َفيَالذهنَشيئ  لد الرمزَهوَذلكَالكيانَالحسيَالّذيَيو 

يتجاوزَهذاَالملموسَإلىَأبعادَمختلفةَ"وهوَرؤياَيتحققَفيهاَالتفاعلَبينَالذاتَخللَهذاَ

َحيويةَ َعليه َويضيف َالمادي َيبعث َوهو َعادي َبشكل َالنفسي َيجسد َفهو والموضوع

1َوحركة."

َالحقيقةََََ َيكتشف َأن َعلى َقادر َآخر َإنسان َأي َأو َالشاعر َيغدو َحين َيتحقق َالرمز "

2َماديةَوأنَيشاهدَالحوالَالروحيةَوالنفسيةَذاتها."الروحيةَالعميقةَفيَالمظاهرَال

الّذيََ"أرض الضياع"فيَقصيدتهَنجدَالعنوانَنفسهََ"إليوت"ومنَالرموزَالّتيَاستعملهاَََ

َكانتَ َلذا َمنَجدبَوقحط، َأصابها َالحديثةَوما عالماََ"أرض الضياع"يرمزَإلىَأوروبا

َوالجفافَبعد َإلىَالعقم َيشير َأيضا َالجذب،َبينَعالمينَونجده َالفارسَعلىَإنهاء َقدرة م

َهيَ َالحديثة َإنسانَالعصرَعلىَأنََ"أرض الضياع"وكأنَأوروبا َالّتيَعجزَفيها نفسها

3ََيقضيَعلىَالجذبَوالقحط.

اََ"إليوت"وبهذاَقدَاستطاعََ●ََََ اَجديد  معَنظرتهََيتلءممنَخللَرموزهَأّنَيخلقَعالم 

َللكونَوللحياة،َووظفَهذهَالرموزَبماَيتماشىَمعَتجربتهَالخاصة.َ

َََ َمنََ"أرض الضياع"ففي َجعل َفقد َلدللتها، َمعاكسة َرموزا َالطبيعة َمن َيبدع نجده

َوالنماء)الربيعَ"أبريل"شهر َالحياة َعلى َالواقع َفي َيدل َأنه َحين َفي َوالهلك َللفناء رمز

                                                           

َ.59م،َص1115َ،َدارَالمعارف،َمصر،َسنة5َـَمحمدَفتوحَأحمد:َالرموزَوالرمزيةَفيَالشعرَالمعاصر،َط1

َ.11م،َص1111َ،َدارَالكتابَاللبناني،َبيروت،5َ،َط1ـَإيلياَالحاوي:َفيَالنقدَوالدب،َج1

َ.15ـَت.س.إليوت:َأرضَالضياع،َص5َ



أثرالّرومانسية بين التّأثير و التّ        الفصل الثالث                                                  
 

 

62 

برمز)الجثة(َعلىَدمارَالحربَالعالميةَالولىَوماَخلفتهَمنَأثارَوالخضرة(َكماَنجدهَيدلَ

1ََسلبية.

َََ●ََ َأبعادهََ"إليوت"نجد َتحديد َفي َالحاجة َعليه َتمليه َما َوفق َالرموز َهذه َمع تعامل

َبهَ َالذاتي َتفاعله َمن َانطلقا َالسمى َالحضاري َاإلنساني َبعده َللرمز َفأعطى الرمزية،

َنَالعمليةَالفنية.ليصبحَنوعاَمنَتحقيقَالتواصلَضم

َالفني)الشعري(َََ َوالرمز َالداخلية،ََ"إليوت"عند َ)الذات َالتفاعل َهذا َكل َعن يصدر

أعلىَعمليةَمعقدةَيشوبهاَالكثيرَمنَالموروثَالحضاريَبكلَأنواعه(َويرىَفيهَعلىَأنهَ

َ َثقافة َبنفس َشاعر َنجد َأن َالنادر َمن َوالغموض. َنقلََ"إليوت"اإلبهام َعلى َقدرته في

َفيَقالبَمتناقضَأوَمتجانسَيظهرَالحداثَوالمفارقاتَفيَالصورَالش َوإظهارها عرية

َففيَ َنفسََ"أرض الضياع"نفسَاللحظة َوتقفَفي َاإلغريقَواليونان َعلىَأساطير تطل

2ََاللحظةَعلىَصورَالموتَوالدمارَعلىَجسرَلندنَخللَالحربَالعالميةَالولى.

ََ●ََ َرمزية َللخلصََ"إليوت"إّن َفيها َأمل َل َقاتلة َ َونظرة َتشاؤمي َبطابع ممزوجة

َرافقتَ َالمسحة َأنَهذه َعلما َكالقنوطَالمطلقَفيََ"إليوت"والنبعاث، فيَأغلبَقصائده

  "أرض الضياع".

َه ( األسطورة:

َوالحادثةَََ َالمطول َالسرد َعلى َصاحبها َيعتمد َالقصصَالّذي َألوان َمن َلون السطورة

ا،َيجاوزَصاحبهاَمنطقَالواقعَإلىَالخوارقَالهادفةَالّتيَتحملَبعد اَفكري  اَومقصد  َإنساني  ا

والعاجيبَالمختلفة،َوقدَرأىَفيهاَالنقادَعلىَأنهاَالوسيلةَالتعبيريةَالبدائيةَللدبَوذلكَلَ

3َفترابَالعقلَاإلنسانيَفيَصورتهَالولىَإلىَمرحلةَالسطورة.

َوكانََ●ََ َالمتعاقبة َالدبية َالعصور َعبر َوالشعراء َللدباء َالهام َكانتَمصدر الساطير

 واحدَمنَهؤلءَالدباءَالّذينَألهمتهمَالساطيرَفيَالعصرَالحديث.َ"إليوت"

                                                           

َ.11ـ15َم،َص1111َ،َدارَالفكرَاللبناني،َسنة1َدراساتَفيَحركيةَالفكرَالدبي،َطـَوجيهَالفانوس:1َ

َ.915ـَمجموعةَمنَالنقاد:َروائعَالدبَالمريكي،َص1َ

َ.51ـَت.س.أليوت:َأرضَالضياع،َص5َ
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كأسطورةَاإلناءَالمقدسَوأسطورةَالملكَالصيادَ"أرض الضياع"  وتنوعتَالساطيرَفيََ

َ"إليوت"وطنهَوغيرَذلكَمنَالساطيرَالّتيَتملَبهاَشعرَالفاشل،َالّذيَتدورَأحداثهاَفيَم

لَيقفَعندَحدودَالدللةَالتاريخيةَللسطورةَفحسبَبلَيربطَبينهاَوبينَالحادثةَالمماثلةَ

اَلهَهدفَالتغيرَوالتبديل. َموضوعي  1ََلتكونَالسطورةَمعادل 

هيَنفسهاَأرضَالجدب،َوالموتَفيَالسطورةَالّتيَراجتَفيََ"أرض الضياع"إّنََ●َََ

َالعصورَالوسطىَحولَموضوعَالبحثَعنَالكأسَالمقدسة.

الّتيَترمزَإلىَممارسةَالجنسَبلَحبَفيَأرضَالضياعََ""فلو ميالكماَنجدَأسطورةََََ

َاغتيا ََلوإلى َيتماها ََ"إليوت"البراءة، َأسطورة َالجزءََ"الملك الصياد"مع َأواخر في

َالخامسَمنَالقصيدةَيقول:

ئ اط  لىَالش  َع  ت  لس  َ"ج 

هل َالق ح ل َ الس  ا،َو  ك  م  َس  اد  لف ياصط  َخ 

؟" ان  َاإليم  ف  ع  اَأض  هذ  يَو  َف يَأ رض  ام  َالن ظ  ث  ع  َأب  َأن  َي مكن  2ََهل 

فيَقصيدتهَإلىَإيجادَقيمَجديدةَتتجاوزَانهزاميةَالواقعَإلىَالتمسكََ"إليوت"فقدَسعىَََ

بالماضيَوتقاليده،َبعدماَوجدَفيهاَتربةَصالحةَللنموَوالمتدادَفيَباطنها،َفلجأَإلىَحضنَ

3ََالسطورةَالدافئَومنبعهاَالثري.

َََ●ََ منََإجاباتَواضحةَللشاعرَالمعاصرَعنَأسئلةَاإلنسانَالهاربَ"إليوت"ومنهَأمّد

الواقعَالمأزوم،َفقدَلجأَإلىَالسطورةَللتعبيرَعنَالجدبَالحضاريَالّذيَيعيشهَالغربَمماَ

اَعلىَشعرََاجعلَتأثير  "بدر شاكر السياب"واضح 

 

 

                                                           

سنةَـَروزنتال.م.ل:َشعراءَالمدرسةَالحديثة)دراسةَنقدية(:َدط،َترجمةَجميلَالحسني،َالمكتبةَالهلية،َبيروت،1َ

َ.51م،َص1195َ

َ.11ـَت.س.إليوت:َأرضَالضياع،َص1َ

َ.51ـَحفناويَبعلي:َأثر.ت.س.إليوتَفيَالدبَالعربيَالمعاصر،َص5َ
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 و ( التراث:

فالتراثَهوَالموروثَالجماعيَلمةَماَالحقيقةَأّنَهذاَالنوعَمنَالرموزَشاملَوواسع،ََََ

َجماعيةَكالتراثَالشعبيَمنَأغانيَوقصصَأوَأمثالَ َتملكهَالمةَمنَذاكرة وهوَكلَما

َأمثالَ َمن َخاصة َبصفة َالحديث َالعصر َفي َالنوع َبهذا َالشعراء َولع َظهر َوقد مختلفة،

الدرامية،َالّذيَيخبرناَشعرهَعلىَأنَالتراثَكانَهدفهَالسمىَهوَنقلَالمواقفََ"إليوت"

بعضاَمنَذلك،َفكانَالغناءَبموسمَالحصادَوالنباتَوالزرعََ"أرض الضياع"وقدَجسدتَ

منَالناحيةََ"إليوت"يختلفَعنَغناءَالفلحينَفيَالبحرَعندَمواجهةَالخطارَوقدَنّوعَ

1ََالفنيةَمخارجَالحروفَوصاغَإلىَذلكَأبياتَشعريةَخاصةَتوحيَبهذهَالمواقف.

َيقول:َ"أرض الضياع"فيَعظة النار""موففيَالمقطعَالثالثَ

دَف ي َت نش  َالطف ال  وات  اه يَأ ص  َ"وه 

َ ويت  َت  ويت  َت  ويت  َت 

" اج  َج  اج  َج  اج  َج  اج  َج  اج  2َََج 

َيفسحََ●ََ َاستحياءَلتجاربَالقدامى،َيكسبَالعملَالدبيَقوةَوأصالةَوخاصةَعندما هذا

َبنفسَ َوالّتيَمّرتَذاتَيوم َتتجاوبَمعه، َللصواتَالّتي َفيَقصيدته َالمجال "َ الشاعر

َالتجربة،َوعانتهاَكماَعانهاَالشاعرَنفسه".َ

َ

َََ

َََ

ََ

ََ

                                                           

،َدارَالعودة،َبيروت،َسنة5َـَعزَالدينَإسماعيل:َالشعرَالعربيَالمعاصر)َقضاياهَوظواهرهَالفنيةَوالمعنوية(َط1

َ.511م،َص1111َ

َ.91ـَت.س.إليوت:َأرضَالضياع،َص1َ
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 / المعادل الموضوعي:4

ََ"إليوت"يعتبرَ    َعنََ"المعادل الموضوعي"مؤسسَفكرة َكتبه َوَمنَذلكَما فيَالنقد

إذَيجبَأنَنبحثَعنَمعادلَموضوعيَللفكارَالموجودةَفيَذهنهَاوَبمعنىَآخرََ"هملت"

أّنَهذهَالفكارَتكونَذاتَتأثيرَوَقّوةَتعادلَأحاسيسَالبطلَ"هملت"َوتتوافقَمعَمواضيعَ

َأفكاره.

للتعبيرَعنَالنفعالَفيَشكلَفّنيَتنحصرَمَ"َالطريقةَالوحيدة1212َسنةَ"إليوت"كتبََََ

فيَإيجادَمعادلَموضوعيَوبكلماتَأخرىَمجموعةَمنَالموضوعاتَوالوضاعَوسلسلةَ

َينبغيَأنَ َالّتي َالخارجية َأعطيتَالوقائع َما َإذا َالخاصَحّتى َلذلكَالنفعال َمعادلة تكون

1َتنتهيَبتجربةَحّسّيةَاستعيدَالنفعالَنفسه".

برمزيةَوبضرورةَتجردَالشاعرَمنَعاطفتهَالشخصية،ََ"إليوت"َوهذاَراجعَإلىَإيمانََ

اَعنَالشخصيةَوإنماَينبغيَأنَيكونَالشاعرَواسطةَمناسبةَ ذلكَأّنَالشعرَعندهَليسَتعبير 

َيقولَ َالصدد َوفيَهذا َأتم، َانفصاله َكان َكامل  َالفنان َكان َكلما َوهذا َالمختلطة، للمشاعر

طفةَولكّنهَهروبَمنَالعاطفة،َإذَأنهَليسَتعبيراَعنَ:"َإّنَالّشعرَليسَإسهاباَبالعا"إليوت"

َشخصيةَ َلديهم َالّذين َأولئك َفقط َبطبع َولكنه َالشخصية، َمن َهروب َولكّنه الشخصية

2ََوعواطفَيعرفونَماَيعنيهَأنَتريدَالهروبَمنَهذهَالشياء".

َتطورَََ َالحدَ"إليوت"ويبلغ َقصيدته َفي َالقمة َطابعهاََ"أرض الضياع"اثي َخلل من

الجديدَالمتميزَوحدةَلهجتهاَونفوذَاتجاهها،َوتمساكَبنائهاَالسطوريَالمكتظَبمعانيَالفداءَ

َثقافةَ َتتجلىَفيها َكما َمنََ"إليوت"والخصب، َفيَدراسةَفقهَهارفاردالخاصةَالّتيَنهلها

كونَوتبرزَعلىَمدىَاطلعهَعلىَحضارةَالشرق،َوتكادَتَ" السنسكرتية"،اللغةَالهنديةَ

َالصورةَ َالغموضَوقوة َحيث َمن َواضحة َبصورة َالفنية َخصائصَشعره َلجل جامعة

العناصرَالذاتيةَعنَالشعرَوإحللَالموضوعيةَمكانها،ََةوإيحائها،َومنَحيثَميلهَإلىَإعاد

                                                           

َ.595م،َص1111َ،َبيروت،باريس،َسنة1َـَعيسىَالناعوري:َادباءَمنَالشرقَوالغرب،َط1

،َبتاريخ115َـَت.س.إليوت:َالتقاليدَوالموهبةَالفردية،َترجمةَيوسفَحسيني،َجريدةَالسبوعَالدبي،َالعدد1َ

َ.15َ،َص11/11/1115َ
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ويكثرَمنَاستخدامَالنغمةَالساخرةَمنَالحضارةَالغربيةَالمعاصرةَليزيلَالوهمَعنَالجيلَ

 1َلخاويةَالّتيَتنقصهاَالقيمَالروحيةَواإلنسانية".الجديدَويبصرهَبحياتهَا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

م،1111َةَالعربيةَللدراساتَوالنشر،َبيروت،َسنةَـَإليوت:َالرضَالخراب،َترجمةَعبدَالواحدَلؤلؤة،َدط،َالمؤسس1

َ.115صَ
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  أنموذجا 1 " بدر شاكر السياب" المبحث الثاني: قصيدة أنشودة المطر لـ

، حر  َالس  اعة  َس  اَنخيل  ابت  َغ  َعيناك 

ر. اَالق م  نه م  نأىَع  َي  انَراح  َأوَش رفت 

َالك رومَ  ق  َت ور  ان  م  بس  َت  َحين  اك  َعين 

َف يَنهرَ  ار  ..َكالقم  ضواء 
َال  َوت رق ص 

حرَ  َالس  اعة  ناَس  َوه  َالمجداف  جه  ر  َي 

... وم  ا،َالنُّج  وريهم  َغ  اَتنب ض  م  َكأن 

فيفَ  َش  ى  نَأس  َم  اب  َف يَضب  قان  َوتغر 

ساء، َالم  َف وق ه  ن  دي  َالي  ح  رَسر  َكالب ح 

ريف، َالخ  ة  َفيه َوارتعاش  َالشتاء  َدفء 

َ، وت  ،والم  ياء  ،َوالظل م ،َوالض  َوالميل د 

ةَالب كاء ش  َملء َروح ي،َرع  َفت ستفيق 

ماء َالس  انق  َتع  ة  وحش  وةَ  َونش 

ر َالق م  َمن  اف  اَخ  َإذ  َ؟كن شوة َالطفل 

يومَ  بَالغ  ر  ش  َت  حاب  َالس  َأقواس  ََكأن 

.. طر  َف يَالم  َوق طرة َفق طرة َتذوب 

ائشَالك روم، َالطفال َف يَعر  ر  َوكرك 

                                                           

م،َحرمَاليسابَحنانَالمومةَطفلَواصلَدراستهَفي1119َـَالسياب:َهوَمنَروادَالشعرَالحرَفيَالعراق،َوادَعام1َ

مَمعّين1151َالبصرةَوالعاليةَفيَبغداد،َفانتمىَإلىَدارَالمعلمينَالعاليةَوارتادَندواتَالدبَونّظمَالشعر،َوتخرجَسنةَ

اَفيَالرمادي،َوأصبحَبدرَفيَلوائلَالربعينياتَعضوَفيَالحزبَالشيوعيَوكانَمؤرخاَفيهَمندَالسنةَالولىَ مدرس 

،َحفار1111َلدخولهَالجامعة،َولمَيلبثَأنَشاركَفيَالحركاتَالسياسيةَوالوطنية،َومنَمؤلفاتهَأزهارَذابلة،َأساطيرَ

َ.1191َََ،َأنشودةَالمطر1191َلمعبدَالعريقَ،َا1115،َالمومسَالعمياء1111َالقبورَ
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ََو لىَالش جر  َع  َالعصافير  َصمت  دغت  غ  َد 

َ..َطرَ ةَالمَ شودَ أنَ 

َ...َطرَ مَ 

َ...َطرَ مَ 

َ...َطرَ مَ 

َاَتزالَ مَ َيومَ ،َوغَ اءَ سَ المَ َاءبَ تثَ 

.ثَ اَالهَ وعَ مَ دَ َنَ مَ َحَُّسَ اَتَ مَ َحَُّسَ تَ  َقال 

َ:امَ ن َيَ َنَ أ ََبلَ يَقَ هذَ يَ َاتَ َبَ فل َطَ َأنَ كَ 

َبَ 
َامَ عَ َنذَ مَ َاقَ فَ يَأ َتَ الََّ–َّمهَ أ ََنَ أ 

َؤالَ يَالسَُّفَ َجَ ل ََينَ حَ َمَ ا،َثَ دهَ جَ يَ َلمَ فَ 

..((:)بَ هَ واَل َال َقَ  عود  َت  َعدَغد 

ََعودَ تَ َأنَ َبدَ ل َ

َناكَ اَهَ ّنهَ أ ََاقَ فَ الرَ َسَ هامَ تَ َإنَ َوَ 

َاللُّحودَ  ومة  َتنام َن  ل  َالت  َفيَجانب 

ر، ط  َالم  ب  ر  تش  اَو  َت راب ه  ن  َم  َتس فُّ

اَ اَحزين  د  َصي  أ ن  َالش باكك  مع  َيج 

َال ن  ياهَوال ق درَ ويل ع  1َم 

َمرَ القَ َلَ يأف ََيثَ حَ َاءَ نَ الغَ َنثرَ ويَ 

                                                           

ـَساميَمحيَالدين:َروائعَمنَقصائدَ)شاعرَالمطر(،َبدرَشاكرَالسياب،َدارَالكنوز،َالمعرفةَالعلميةَللنشرَوالتوزيع،1َ

َ.159ـ155َ151َـ155َ،َص1511َ/1111َ،َسنة1َعمان،َالردن،َط
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َ..َطرَ مَ 

َ..َطرَ مَ 

َ؟مطرَ ال ََبعثَ يَ َزنَ حَ َيَ أ ََعلمينَ أتَ 

يَنشجَ تَ َيفَ وكَ  اَر  ز  َ؟مرَ هَ اَانَ ذَ إ ََبَ الم 

َ؟اعَ يَ الضَ بَ َيهَ فَ َيدَ حَ الوَ َرَ شعَ يَ َيفَ وكَ 

َبَ  َ،اعَ يَ ،َكالجَ راقَ المَ َمَ كالدَ -هاءَ َانتَ ل 

،َكالطَ  ََطرَ المَ َوَ هَ -ىوتَ ،كالمَ الَ فَ كالحب 

طرَ  َالم  َمع  َ طيف ان  َب يت اك  َومقلت 

َالب روقَ  ح  َت مس  ليج  َالخ  اج  َأمو  بر  َوع 

حارَ  َوالم  وم  َبالن ج  راق  اح ل َالع  َسو 

وقَ  هم َبالش ر  اَت  ه  َكأ ن 

ارَ  ث  َد  م  اَد  َالل يل َعل يه  ب  َفي سح 

َ ليجَ أصيح  اَخ  َ:َ))َي  ليج  َبالخ 

ار، ،َوالمح  لؤ  َالل ؤ  اَواه ب  دى((َي  َوالر 

ىَ د  َالص  َف يرجع 

: َالن شيج  ه  َكأن 

ليجَ  اَخ  1َ))َي 

َ

                                                           

َ.151ـ151َـَالمرجعَالسابق،1َ
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ى..(( د  َوالر  ار  ح  َالم  اَواه ب  َي 

عودَ  َالر  خ ر  َيد  راق  َالع  ع  م  َاس  اد  َأك 

، َوالج بال  هول  َف يَالس  َالب روق  ن  َوي خز 

اَفَ  اَم  الَ حت ىَإذ  ج  اَالر  مه  ت  اَخ  ه  َعن  َض 

مودَ  َث  َمن  ياح  َالر  ك  ر  َتت  َلم 

رَ  َأث  َمن  اد  َف يَو 

طرَ  َالم  َي شرب  َالن خيل  مع  َأس  َأكاد 

،َوالم هاج رينَ  ئن  ىَت  َالق ر  مع  َوأس 

،َوبالق لوعَ  جاديف  َبالم  ارعون  َيص 

ينَ  شد  ،َمن  عود  ،َوالر  ليج  َالخ  اصف  َعو 

... طر  َ))َم 

... طر  َم 

.. طر  َ.م 

وعَ  َج  راق  َوف يَالع 

ل ل َفيه َ َالغ  نث ر  صادَ وي  وسم َالح  َم 

رادَ  َوالج  ان  رب  َالغ  َلت شبع 

جرَ  َوالح  َالش وان  ن  َوت طح 

اَب شرَ  وله  َ..ح  قول  َف يَالح  ور  َتد  رحى 
1ََ

                                                           

َ.151ـ151َـَالمرجعَالسابق،1َ
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... طر  َم 

... طر  َم 

... طر  َم 

موعَ  َد  ،َمن  حيل  َالر  اَل يل ة  رفن  َذ  م  َوك 

ا لل ن  َاعت  م  ََ-ثُّ َن ل م  َأن  وف  طرَ َ–خ  َبالم 

... طر  َم 

... طر  َم 

ماءَ  َالس  انت  ا،َك  غار  اَص  َكن  َأن  نذ  َوم 

اءَ  ت  غيم َف يَالش  َت 

، ل َال طر  َوي هط 

َ ام  ّل َع  ىََ–وك  َالث ر  َي عش ب  وعَ َ–ح ين  ج  َن 

. وع  َفيه َج  َل يس  راق  ام َوالع  َع  ر  اَم  َم 

.. طر  َم 

.. طر  َم 

طرَ  َ..م 

طرَ  َالم  ن  َق طرة َم  َف يَكل 

. ر  ه  ة َالز  َأجن  َمن  اء  فر  َأوَص  مراء  َح 

راةَ  َوالع  َالج ياع  معة َمن  َد  وكلُّ
1َََ

                                                           

َ.151ـ151َـَالمرجعَالسابق،َص1َ
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بيدَ  َالع  م  َد  َمن  راق  ة ََت  َق طر  ل  َوك 

ديدَ  َج  م  بس  َم  ار 
ام َف يَانت ظ  تس  َاب  َف هي 

ليدَ  َالو  لىَف م  َع  دت  ر  َتو 
ة  لم  َأوَح 

َ الم  ياةَ ف يَع  َالح  اه ب  َ.َو  َالف ت ي  د  َالغ 

... طر  َم 

... طر  َم 

... طر  َم 

))... طر  َبالم  راق  َالع  َسي عشب 

.. ليج  اَخ  َ:َ))َي  ليج  َبالخ  َأصيح 

ى(( د  ،َوالر  حار  َالل ؤل ؤَ،َوالم  اه ب  اَو  َي 

ى د  َالص  َفي رج ع 

:َ َالن شيج  ه  َكأن 

ليجَ  اَخ  ََ))َي 

ىَ،(( د  َوالر  حار  َالم  اَواه ب  َي 

َ نث ر  ،وي  ار  ث  اته َالك  ب  َه  َمن  ليج  َالخ 

حارَ  َ،َوالم  اج  الج  غوةَ  َ:َر  ال  م  لىَالر  َع 

ريقَ  َغ  ائس  َب  ام 
ظ  َع  بق ىَمن  اَت  َوم 

ار َوالق ر  ليج  جة َالخ 
َل  1ََ،َ من 

                                                           

َ.155ـ151َـَالمرجعَالسابق،1َ
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حيقَ  َالر  ب  ىَت شر  َأفع  َأ لف  راق  َوف يَالع 

َبالن دى. اَالف رات  به  ر  هرة َي  َز  َمن 

ىَ د  َالص  مع  َوس 

ليجَ  َف يَالخ  َي رن 

... طر  َ))َم 

... طر  َم 

... طر  َم 

رَ  ط  َالم  ن  ة َم  َف يَكل َق طر 

. ر  ه  َالز  ة َمن  ن  َأج  َمن  اء  فر  َأ وَص  مراء  َح 

ب يدَ  َالع  م  َد  ن  َم  اق  ة َت ر  َق طر  َوكل 

ديدَ  َج  بسم  َم  ار 
ام َف يَانت ظ  تس  َاب  َف هي 

لىَ َع  ت  رد  َتو  ة  لم  ليدَ أوَح  َالو  َف م 

ياة .(( َالح  اهب  َالف ت يَ،َو  د  َالغ  الم  َف يَع 

.. طر  ل َالم  1َوي هط 

َ

َ

َ

َ

                                                           

َ.155ـ155َـَالمرجعَالسابق،1َ
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 / التعريف بالقصيدة:1

   َ َبالعراقَالّتيَأصبحتَلَتبشرََ"أنشودة المطر"توحيَقصيدة إلىَالوضاعَالسياسية

،َوتبخرتَآمالَوطموحاتَالشعبَباإلصلحاتَالزراعيةَوالجتماعية،َفضل َعلىَبالخير

َ َعام َفيَالربيع َبغداد َهدد َالدجلة َفيضان َالّذيَأحدثه َالشقاء َحيثَنشرَفي1271َهذا م،

َ َقصيدة َالعام َنفس َمن َحزيران َفي َنفسها َالصوتََ"بدر شاكر السياب"المجلة الذائعة

اَالّتيَكانتََ"أنشودة المطر"العظمَ تبدوَوليدةَاللمَللشعبَالعراقيَالّتيَأثرتَفيهَتأثير 

اَ َبعيّد  َالقصيدة َهذه َحيثَنظم َالّشخصيَوالنفيَوالتشرد، َالشاعرَوألمه َمعاناة َوكذا عميق ا

1ََعنَالعراقَفيَالكويت.

فيَمقدمةَقصيدتهَكلمةَنشرتَفيَمجلةَالدب،َيقولَفيها:َ"إّنهاَمنَوحيََالسياب كتبََ

َالشاعرَفيَأنشودةَالمطرَوهيَ أيامَالضياعَفيَالكويتَعلىَالخليجَالعربي"َوقدَضمنها

َالشاعرَ َالدلليةَوارتفاعَحرارةَالصورَالشعرية،َحيثَيبدأ ذاتَجاذبيةَفيَتتابعَسياقاتها

َالبتهالَالرضَفيَساعةَ َساعةَالسحرَحيثَبهذا َإّنها فاصلةَبينَالليلَوالنهارَوالفجر،

َيقول:

، حر  َالس  اعة  َس  اَنخيل  ابت  َغ  َعيناك 

ر. اَالق م  نه م  نأىَع  َي  انَراح  َأوَش رفت 

َالك رومَ  ق  َت ور  ان  م  بس  َت  َحين  اك  َعين 

َف يَنهرَ  ار  ..َكالقم  ضواء 
َال  َوت رق ص 

َ اعة  ناَس  َوه  َالمجداف  جه  ر  حرَ ي  2َالس 

نستنتجَمماَذكرَأّنَالشاعرَقدَرسمَهذهَاللمحاتَالسرةَبجودتهاَالفنيةَالعاليةَبكلماتهََ●ََََ

َوتروقَ َوالخصبَوالنماء، َوالمطلوبَالحياة َانتظار، َنخيلَوساعة فالرضَالعراقَغابتا

                                                           

َ.51ََم،َص1119َ،َسنة1َـَعبدَالجبارَداودَبصري:َبدرَشاكرَالسيابَرائدَالشعرَالحر،َدارَالشؤونَالثقافيةَالعامة،َط1

/1511َ،َسنة1َتوفيق،َدارَالكتبَالعلمية،َلبنان،َطَـَبدرَشاكرَالسياب:َرائدَالشعرَالعربيَالحديث،َدراسةَحيدر1

َ.11،َص1111َ
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َ َالشعرية َالصورة َكذلك َشأنََ"عيناك حين تبسمان"الكروم...إلخ َوارتفاع َالرقي من

َالشعرية.َالتجربة

َأوَََ َللنعمة َحيثَكانَالمطرَمرادفا َمنَصورَالماضي، ا َمسترجع  َالشاعرَقصيدته يتابع

َبتعبيرَأوسعَللحياةَوذكرياتَمنَطفولتهَالحزينةَالّتيَقضاهاَبلَأمهَحيثَيقول:

َ: ام  ن  َي  َأ ن  يَق بل  َي هذ  ات  َب  فل  َط  أن  َك 

َ َأ ّمه  امَ َ–ب أ ن  َع  نذ  َم  َالّت يَأ ف اق 

ؤالَ فَ  َف يَالسُّ َل ج  َح ين  ا،َث م  َي ج ده  َلم 

)).. عود  َت  :)ب عدَغد  َق ال واَل ه 

. عود  َت  َأن  1َل بد 

معَكلَقطرةَمطرَويؤلمهَسماعَأخبارَالجياعََوسوءََالسياب توحيَهذهَالبياتَبحزنَََ

اَوجدَ اَعظيم  نفسهََبدرالحوالَالمعيشةَوالطبيعةَالمتأتيةَمنَالفيضانَفيَالربيع،َتأثرَتأثير 

َ َحوله َمن َالعالم َإلى ا َتَالعراق، العالم العربي،مشدود  َونكبةََهونضال َالستعمار ضّد

نلمحهَفيَالفقرَوالجوعَوالمرض...المرَالّذيََفلسطينَولجودَأبنائها،َالعالمَكلهَفيَصراع

2َََتأثيرَالشاعرَوتضايقهَمماَآلتَإليهَالوضاعَفيَالعراقَعلىَالمستوىَالجتماعي.

َ

َ

َ

َ

َ

َ

                                                           

َ.15ـَبدرَشاكرَالسياب:َرائدَالشعرَالعربيَالحديث،َص1َ

َ.51م،َص1191َ،َبغداد1َـَمحمودَالعبطة:َبدرَشاكرَالسيابَوالحركةَالشعريةَالجديدةَفيَالعراق،َط1
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َ/ تحليل القصيدة:2

اَأنَََ وليدةَألمَالشعبَالعراقي،َويضافَإليهاَألمهَالشخصيََ"أنشودة المطر"يتضحَجلّي 

َإلىبالسياب فيماَكانَيكابدهَمنَنفيَوتشرد،َوفقرَويتمَوآلمَواضطهاد،َالمرَالذيَأدىَ

بالعالمََالسيابفيَأيَوسطَشعريَمنَقصائده،َوفيهاَارتبطَتنظيمَالقصيدةَولمَيكنَينساهاَ

1ََالذيَمنَحولهَالعراقَوالعالمَالعربي.

ََََ●ََ َأّن َإليه َأشرنا ََالسيابنستخلصَمما َنظمه َدافعهََ"ألنشودة المطر"،في كانت

َويلتَ َالشعبَالعراقيَمن َيعانيه َلما َوإحساسه َقلمه َوأجاد َالّذيَحركَقريحته الساسي

ينظمَهذهَالقصيدةَلعلّهَيجدَفيهاََالسيابالدمارَوالفقرَوالحرمانَوالسىَوالحزنَلذاَجعلَ

اَلهَيجوبَفيهَولَيأبهَمصاعبَالكلم ََ.متنفّس 

بهذاَالستنباطَالرائعَ"إّنَالطفولةَجزءَإحسان عباس نجدَفيَهذاَالصددَماَأشارَإليهَََََ

اَإلىَالماضي،َوإّنماَهيَوصلَالماضيَبالحاضر،َ منَحياةَكبرى،َفالعودةَإليهاَليستَهرب 

َالذاتَبا َحّتىَينتجَعنَووصل َبالمجتمع َللفرد َووصل َبالمجتمع، َالفرد َووصل لمجموع،

َالوصلَوحدةَعامةَنستشرقَالمستقبلَفيَثقةَاإلنسانَالمطمئنَإلىَالمصيرَ ضروبَهذا

جزءَلَيتجزأَمنَكيانَووجودَاإلنسان،َوعروتهَالوثقىَالّنيَلَاإلنساني،َلذاَاعتبرَالوطنَ

2َََتنفصمَإلَفيَحالةَالغدرَوالخيانة.

بنظرتهَنحوَالقضاياَالعربيةَومزجهَبينَمشكلتهَالفرديةَومشكلتَوطنهََالسياب تحّولََ

اَبذلكَبينَالخاصَوالعامَربطاَمتناسقّ اَومتقناَمنَخللَفهمهَفهّمَ  ا،َرابط  اَرائّع  َمزّج  اَأصيل 

َلوطنه، َواغترابه َتجربته َفيَطفولتهََصقلته َعناه َوما َيحسَبغربته، َولكّن َيعيشَفيه فهو

وفقرهَومرضَالعضالَالّذيَأصابه،َكلَهذاَماَأوصلهَإلىَهذهَالغربة،َوهناَنستحضرَمنَ

اَإلىَجنبَمعََ"جورج لوكاتش"مقولةََ يمكنَفيَالكشفَبلَرحمةَعنَالحقيقةَوالواقعَجنّب 

3ََ.نحوَمستقبلَأفضلقيَمسيرةَالجنسَالبشريَوتقدمَشعوبهََزثقةَلَتاهت

َ
                                                           

َ.91ـَبدرَشاكرَالسياب:َرائدَالشعرَالعربيَالحديث،َص1َ

م،1111َ،َسنة1َـَحسنَناظم:َالبنىَالسلوبيةَدراسةَفيَ"أنشودةَالمطر"،َالمركزَالثقافيَالعربي،َالدارَالبيضاء،َط1

َ.115صَ

َ.111العربيةَللدراساتَوالنشر،َدط،َصََةـَحسنَالتوفيق:َشعرَبدرَشاكرَالسياب،َدراسةَفنيةَوفكرية،َالمؤسس5
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يعبرَعنَتجربتهَالشعريةَمعَعددَمنَالشعراءَالعرب،َوكانتَأعمالهمََالسيابلقدَراحََََ

َ"سهيلَالشعريةَتصدرَفيَمجلةَالدبَفيَعامَألفَوتسعمائةَوثلثةَوخمسونَلصاحبها

نصيبَأوفرَوأهمَمنَباقيَالعمالَلهذاَالسببََ"ألنشودة المطر"وهكذاَماَكانََإدريس"

بلغَمرتبةَعاليةَمنَمراتبَالنضجَالفّنيَالّنفسيَمحققّ اََ"أنشودة المطر"فيََالسيابنجدَ

منَخللهَماَاسماهَبتكاملَالنفسَاإلنسانية،َففيَهذاَالعامَالذيَصدرتَفيهَالمجلةَونشرتَ

وأربعةَوخمسونَكانَوطنهَالعراقَفيَعددَحزيرانَألفَوتسعمائةََ"أنشودة المطر"فيهاَ

1ََفيَهذهَاآلونةَيعانيَأوضاعَاجتماعيةَوسياسيةَسيئة.

اَأّنَكلَالوضاعَالمتأزمةَالّتيَعانَمنهاَالشعبَالعراقي،َجعلتََ●َََ السياب نستنتجَجلي 

َفيَ ا،َفكانتَالثورة َشيئ  َلعّلَوعسىَيغيرَمنها َاآلفات، َلمحاربةَهذه ا يتخذَمنَقلمهَسلح 

َم َالتجاهَالعراق َللخوضَفي َويحمسها َالجماهير َيخاطب َبأنشودته َفهو َومسؤوليته همته

َالثوري.َ

َبحضارتهَََ َالخير َهذا َيتميز َوجوده، َفي َالمهدد َالممزق َالعالم َهذا َمن َجزء العراق

َمشاكلَ َأّدتَإلىَظهور َوبالتالي َالخاص، َوالديني َوالعراقي َالجغرافي َوبوضعه العراقية

َوالسياسي َواجتماعية َالعربيَطبيعية َالوسط َجعل َما َهذا َيحددها َالباحثَأن َعلى َيتعذر ة

َأدىَبالشاعرَالعربيَ َبالمشاكلَمما َمعمورة َمضطربة التقربَوالحتكاكََإلىيعانيَحياة

َ َالنصفَالثاني َبداية َذلكَمنذ َوكان َالّتيَيعانها َالحياتية َوالمشاكل َبمجتمعه َهذاَأكثر من

2ََأمتهَوالتزامهَبواقعهَوقضاياَشعبه.القرنَوقبلهَبقليل،َحيثَتنبهَالشاعرَبقضاياَ

إّنَكلَماَكانَيعانيهَالمجتمعَالعربيَوالعراقيَبصفةَخاصةَمنَأوضاعَسياسيةَسادتهَََ

َجعلهَيحرَالسياب أنداك،َجعل َأمتهَوإنسانيتهَتجاهَوطنهَالعراقَكلَهذا كَملتزمَبقضايا

لَالتفاعلَالحاصلَبينَفأنشودةَالمطرَلمَتكنَلتوجدَلو3َ"أنشودة المطر".قلمهَليجسدهَفيَ

َ َوالجماعي َالذاتي َالوجدان َوبين َالجماعة، َوذات َالشاعر َفيهاَذات َصيحاته لتتصاعد

                                                           

َ.51فنيةَوفكرية،َصَـَحسنَالتوفيق:َشعرَبدرَشاكرَالسياب،َدراسة1َ

،َص1515َ،َسنة1َـَالسعيدَالورقي:َلغةَالشعرَالحديثَمقوماتهاَوطاقاتها،َدارَالنهضةَالعربيةَللدراساتَوالنشر،َط1

11.َ

َ.11َـَبدرَشاكرَالسياب:َرائدَالشعرَالعربيَالحديث،َص5َ
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،َحاملَكلَأصنافَالحماسةَبعدماَاعتبرهَمنَحزنَفيَبدايةَأنشودتهَليتحولَفيماَالوطنية

ََبعدَيبثَفيَشعبهَملءَصنوفَالبعثَوالمل:

.. ليج  اَخ  َ:َ))َي  ليج  َبالخ  َأصيح 

اَ ى((ي  د  ،َوالر  حار  َالل ؤل ؤَ،َوالم  اه ب  َو 

ى د  َالص  َفي رج ع 

:َ َالن شيج  ه  َكأن 

ليجَ  اَخ  ََ))َي 

ىَ،(( د  َوالر  حار  َالم  اَواه ب  َي 

، ار  ث  اته َالك  ب  َه  َمن  ليج  َالخ  نث ر  َوي 

حارَ  َ،َوالم  اج  الج  غوةَ  َ:َر  ال  م  لىَالر  َع 

ريقَ  َغ  ائس  َب  ام 
ظ  َع  بق ىَمن  اَت  َوم 

ار،َ َوالق ر  ليج  جة َالخ 
َل  َمن 

حيقَ  َالر  ب  ىَت شر  َأفع  َأ لف  راق  َوف يَالع 

َبالن دى. اَالف رات  به  ر  هرة َي  َز  َمن 

ىَ د  َالص  مع  َوس 

ليجَ  َف يَالخ  َي رن 

... طر  َ))َم 

... طر  1َم 

َ

                                                           

َ.155َـَساميَمحيَالدين:َروائعَمنَقصائد)َشاعرَالمطر(َبدرَشاكرَالسياب،َص1َ
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فهذهَأمتهَتعيشَفيَوجدانهَبماضيهاَوحاضرها،َفإنَتجاهَلهَفيهاَروحَكمثلَروحَأمهََََ

يَتذكرهاَضمنَحزنهَعلىَوطنهَوراحَيناشدهاَوتألمهَوحسرتهَعلىَفقدانهاَونجدهَفيَالّت

َأنشودتهَيقول:

اَتزالَ  يوم َم  اء ،َوغ  س  َالم  اءب  َتث 

. اَالث قال  ه  م وع  َد  ن  َم  حُّ س  اَت  َم  حُّ س  َت 

: ام  ن  َي  َأ ن  يَق بل  َي هذ  ات  َب  فل  َط  أن  َك 

َ َأ ّمه  امَ َ–ب أ ن  َع  نذ  َم  َالّت يَأ ف اق 

ؤالَ  َف يَالسُّ َل ج  َح ين  ا،َث م  َي ج ده  َف لم 

)).. عود  َت  :)ب عدَغد  1َق ال واَل ه 

فوطنهَالذيَأنساهَفيَتجاربَكثيرةَخاضهاَبينَالضطهادَوحولَإحساسهَالفرديَبفاجعةَََ

َعامةَ َعامة، َفأصبحَالموتَعنده َيحسَبالجماعة َجعله َومرضه َوفقره َويتمه فقدانهَلمه

َ َأيقن َوبهذا َفقط َموتَأمه َمضى َوليسَفيما َالشعبََالسيابالموتَاآلخرين، َمسيرة أن

 2َماَتفرضَعليهَالظروفَالسياسيةَوالجتماعيةَوالثقافية.َطويلةَلَحدودَلهاَتتماشىَمع

الصورةَالّشعريةَمعناهاَإخضاعَالطبيعةََالصورة الشعرية في قصيدة "أنشودة المطر":  

َيأخذَالشاعرَكلَالحقَفيَالتلعبَبمفرداتتهاَوبصورها،َ لحركةَالّنفسَوحاجاتهاَوعندئذ 

كانَهوَالطريقَالصدقَفيَالّتعبيرَعنَنفسهََكذلكَكيفماَشاءَوفقّ اَلتصوراتهَالخاصة،َإذ

لتحقيقَالتكاملَبينهاَوبينَالشكالَالسياسيةَللعالمَالطبيعيَواإليقاعاتَالحيويةَللحياةَلنَ

تنتميَالتكاملَلَيكونَبالخضوعَالكليَللّنظامَالطبيعيَفالصورةَالشعريةَتركيبةَوجدانيةَ

3َإلىَعالمَالواقع.َفيَجوهرهاَإلىَعالمَالوجدانَأكثرَمنَانتمائها

َ

                                                           

َ.159المرجعَالسابق،َصََـ1

َ.15،َص1َـَأنطونيوسَبطرس:َبدرَشاكرَالسيابَشاعرَالوجع،َالمؤسسةَالحديثةَللكتب،َطرابلس،َلبنان،َط1

َ.151ـ151َـَعزَالدينَإسماعيل:َالشعرَالعربيَالمعاصر)َقضاياهَوظواهرهَالفنيةَوالمعنوية(،َص5َ
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بطريقةَالقدماءَفيَرسمََالسيابتأثرََتعريف الصورة الشعرية عند " بدر شاكر السياب":

َبعيدَ لعتزازهَبالتراثَالشعريَالعربي.َوإعجابهَبأعمالَأمثال:َالصورةَالشعريةَإلىَحد 

وقدَعرفَالشاعرَالّصورةَالّشعريةَبأنهاَتركيبةَفنيةَمعقدةََأبي تمام، المتنبي، والمعري.

يتداخلَفيهاَعالمَالفكارَبعالمَالمحسوساتَالّذيَيشكلَقاعدةَمشتركةَبعدَأنَيكونَالشاعرَ

َثوبَ َفي َالمجر َالمعنوي َله َفيتراءى َومعاناته َرؤيا َوفق َالشياء َصور َبناء َأعاد قد

 1المحسوسَالمطلقَفيَالشكلَاآلنيَالمحدود.

عنَنضجَالتجربةَالشعرية،َويتضحََالسيابلبدرَشاكرََ"أنشودة المطر"تعتبرَقصيدةَََََ

َ َالتشبيه، َعلى َالقائمة َبالصورة َوالّتيََالستعارةذلك َالبديعية َوبعضَالمحسنات والكناية

ا.َ اَأكثرَشمولَوعمقاَوأكثرَتنويع  َعبرتَفيَهذهَالقصيدةَتعبيّر 

مشتركةَبينهماَوأنَالذيَّدلَعلىَهذهَالمماثلةََةهوَأنَنجعلَشيئاَمثيلَفيَصيغَالتشبيه:

َ َوللتشبيهَأركانَأربعةَيقومَعليها: َهيَالكافَأوَكأنَأوَنحوها المشبه، المشبه به، أداة

2َََأداة التشبيه.وجه الشبه، 

سلسلةَمنَالتشبيهاتَأخذتَشكلَالرموزَلتكشفَعنَرؤياََ"أنشودة المطر"وتوجدَفيََََ

والتداخلَالعميقَبينَذاتَالشاعرَوبينَمظاهرَالخصبَورموزَالنماءَوالبعثَكماََالسياب

َفيَقوله:َ

، حر  َالس  اعة  َس  اَنخيل  ابت  َغ  َعيناك 

ر. اَالق م  نه م  نأىَع  َي  انَراح  َأوَش رفت 

َالك رومَ  ق  َت ور  ان  م  بس  َت  َحين  اك  َعين 

َف يَنهرَ  ار  ..َكالقم  ضواء 
َال  َوت رق ص 

حرَ  َالس  اعة  ناَس  َوه  َالمجداف  جه  ر  َي 

... وم  ا،َالنُّج  وريهم  َغ  اَتنب ض  م  َكأن 
                                                           

دراسةَتحليليةَوجمالية،َديوانَالمطبوعاتَالجامعيةَالجزائرية،َـَعثمانَحشلف:َالتراثَوالتجديدَفيَشعرَالسياب،1َ

َ.11دط،َصَ

َ.151ـَالمرجعَنفسه،1َ
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َنخيل،َ َغابتا َبـ َالمشبه( (َ َالمقطعَشّبهَالّشاعرَعينيَالمرأة ففيَالشطرينَالولينَمنَهذا

1َوهذاَعلىَسبيلَالتشبيهَالمؤكد.َوشرفتانَ)المشبهَبه(،َوحذفتَأداةَالتشبيهَووجهَالشبه

َوفيَالمقطعَالرابعَفيَالّشطرَالخامسَوردتَسلسلةَمنَالتشبيهاتَفيَقوله:

َانت هاءَ ََ ،-ب ل  اع  ي  ،َكالج  َالم راق  م  َكالد 

وت ى ،كالم  ف ال  ،َكالط  .-كالحب  طر  َالم  و  َه 

َوجدتَ َبه(، َ)المشبه َالموتى َالطفال، َالحب َكالجياع، َكالحب، َالمشبه َالمطر َشبه حيث

َالمقطعَ َفي َوورد َالمجمل، َالمرسل، َالتشبيه َسبيل َغلى َالشبه َالكافَوحذفَوجه الداة

َالصدىَ َالنشيج.حيثَشبه َالصدىَكأّنه َفيرجع َقوله: َفي َالثالثَتشبيه َالشطر َفي العاشر

وحذفَوجهَالشبهَعلىَسبيلَالمرسلَالمجمل،َبه(َوجدتَالداةَ)المشبه(َبـَالنشيجَ)المشبهَ

2ََ.أنشودة السيابوهذهَهيَمعظمَالتشبيهاتَالتيَوردتَفيَ

الستعارةَمنَالمجازَاللغوي،َوهيَتشبيهَحذفَأحدَأطرافه،َفعلقتهاَبالمشابهةََاالستعارة:

اَوهيَقسمان: َدائم 

َبلفظَالمشبهَبه.استعارةَتصريحية،َوهيَماَصرحَفيهاََالقسم األول:

وتكون3ََاستعارةَمكنيةَوهيَماَحذفَفيهاَالمشبهَبهَورمزَلهَبأحدَلوازمه.َالقسم الثاني:

َمنَ َالستعارة َبلغة َوسر ا، َجامّد  ا َاسم  َالذيَجردتَفيه َاللّفظ َكان َإذا َأصلية الستعارة

َ َعلىَتخيلَصورة َويحملكَعمدا َيّدلَعلىَتناسيَالتشبيه، َاللفظَأنَتركيبها جديدةَناحية

َمستور. َخفي َتشبيه َمن َالكلم َتضمنه َما َروعة َمنََتنسيك َسلسلة َكذلك ووردت

ََالستعاراتَفيَأنشودةَالمطرَخاصةَفيَالمقطعَالخامسَفيَقوله:

عودَ َ َالر  خ ر  َيد  راق  َالع  ع  م  َاس  اد  َأك 

، َوالج بال  هول  َف يَالس  َالب روق  ن  َوي خز 

                                                           

َ.91م،َص1111َـَعليَحازمَمصطفىَأمين:َالبلغةَالواضحةَمعَدليلها،َديوانَالمطبوعاتَالجامعية،َالجزائر،َسنة1َ

َ.91ـَالمرجعَنفسه،َص1َ

والشعراءَبدرَشاكرَالسيابَرائدَالشعرَالحرَالعربيَالحديث،َدارَالكتبَـَحيدرَتوفيقَبيضون:َالعلمَمنَالدباء5َ

َ.111م،َص1111َالعلمية،َبيروت،َلبنان،َسنةَ
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اَالرَ  مه  ت  اَخ  ه  َعن  اَف ض  اَم  الَ حت ىَإذ  َج 

مودَ  َث  َمن  ياح  َالر  ك  ر  َتت  ََََََلم 

،َوالم هاج رينَ  ئن  ىَت  َالق ر  مع  َوأس 

،َوبالق لوعَ  جاديف  َبالم  ارعون  َيص 

ينَ  شد  ،َمن  عود  ،َوالر  ليج  َالخ  اصف  َعو 

... طر  َ))َم 

... طر  َم 

.. طر  1َم 

اإلنسانَالمشبهَبهَفيَالشطرَالولَوالثانيَوردتَالستعارةَفي:َتشبيهَالعراقَ"المشبهَ"َبـَ

َمحذوفَلتدلَعليهَالقرينةَالماديةَيدخرَويخزن،َوالستعارةَهناَ"استعارةَمكنية"

َإنسان َبـ َهناََالنخيلَمشبه َالماديةَيشربَالستعارة َلتدلَعلىَالقرينة "مشبهَبهَمحذوف"

َ"استعارةَمكنية"

ََََفيَالشطرَالسابعَوردتَالستعارةَفيَقوله:ََوفيَنفسَالمقطع

،َوالم هاج رينَ َ ئن  ىَت  َالق ر  مع  َوأس 

. ،َوبالق لوع  جاديف  َبالم  ارعون  2ََيص 

شبهَالقرى)مشبه(َباإلنسانَ)مشبهَبه(َمحذوفَلتدلَعليهَالقرينةَالماديةَتئنَوالستعارةَهناَ

َاستعارةَمكنيةَوجاءَللغرضَنفسهَالذيَوردَفيَالستعارةَالسابقة.

َوالكنايةََالكناية: َالمعنى. َذلك َإرادته َالجواز َمع َمعناه َلزم َبه َوأريد َأطلق َلفظ الكناية

َ َفيَأنشودته َوردتَالكناية َوقد َالبلغة، َالثانيَمنَالشطرَمظهرَمنَمظاهر فيَالمقطع

                                                           

َ.111ـ15َـَعليَحازمَمصطفىَأمين:َالبلغةَالواضحةَمعَدليلها،1َ

َ.11َـَالمرجعَنفسه،َص1َ
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الثالث:َدفءَالشتاءَفيهَارتعاشَالخريف،َوهيَكنايةَعنَصفةَالكآبةَالّتيَمسحتَسطحَ

َهذاَالمقطع.

َتعود"...،ََارىَفيَالشطرَالسادسَمنَالمقطعَالثالث:َوقالوووردتَكنايةَأخ له:َ"بعدَغد 

ويبعثوهَفيَنفسهَوهناكََالسياب وهيَكنايةَعنَصفةَالتفاؤلَوالملَالذيَيريدَمنَخلله

َسلسلةَمنَالكناياتَفيَالمقطعَالتاسع:َ

طرَ َ َالم  ن  َق طرة َم  َف يَكل 

. ر  ه  ة َالز  َأجن  َمن  اء  فر  َأوَص  مراء  َح 

ََ راة  َوالع  َالج ياع  معة َمن  َد  َوكلُّ

بيدَ  َالع  م  َد  َمن  راق  ة ََت  َق طر  ل  َوك 

ديدَ  َج  م  بس  َم  ار 
ام َف يَانت ظ  تس  َاب  َف هي 

ليدَ  َالو  لىَف م  َع  دت  ر  َتو 
ة  لم  َأوَح 

ياةَ  َالح  اه ب  َ.َو  َالف ت ي  د  َالغ  الم  َف يَع 

... طر  َم 

... طر  1َم 

َالحماسََ●َََ َوكذلكَعنَصفة َالتفاؤلَواإلستشراقَللغد، َالمل، وهيَكناياتَعنَصفة

ََالشاعرَأنَيبينَفكرتهَعنَالبعثَالمنتظر.والتصعيدَالنفسيَوحشدَالهممَالّتيَأرادَبهاَ

َ"أنشودة المطر"منَالمحسناتَالبديعيةَفيَقصيدتهََالسياب لمَيكثرَالمحسنات البديعية:

ولَفيَقصائدهاَكلها،َواستعمالهَلهاَبكثرة،َيكونَعندَنظمهَللقصائدَالعموميةَوماَنجدهَفيَ

َأنشودتهَواردَبصورةَواضحةَهو:

                                                           

َ.111َـَحيدرَتوفيقَبيضون:َالعلمَمنَالدباءَوالشعراء،َص1َ
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َنعود،َ َغد َبعد َيجدها/ َلم َالضياء، َالظلم/ َالميلد، َالموت/ َارتعاشها، َفيَدفء/ الطباق:

َأفاق/َتنام،َتشبع/َجوع.

1َى/َالصدى".الجناس:َالناقص:َ"الثري/َالصدى"،َ"الرد

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

 

 

 

                                                           

َ.111ََازمَمصطفىَأمين:َالبلغةَالواضحةَودليلها،َصَـَعليَح1
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 / خصائص القصيدة:3

بروزَروحَالّشعرَالعربيَالتقليدي،َواتضحَذلكَبجزالةَاللفظ،َوحسنَالسبك،َوبالعروضََ▪

َاهتماماَخاصا.

▪ََ َاستعملها َكما َالسطورة َعربي َشاعر َيستعمل َولم َوالرمز َالسطورة ،َبدراستعمال

َعندهَرمزَالثورةَوالخيرَوالتغيير.َفالمطر

▪ََ َموسيقىَالّشعرَعند َنَالوزان، َوالستفادة َوإنَكانتَعلىََبدرالموسيقىَالحادة حادة

َ."أنشودة المطر"منَبحورَالّشعرَالعربيَفيََالسياب شكلَهمسَأوَرثاء،َوقدَاستفاد

َتتسعَبدلَأنَتتعمق.َبدراإلنسياجَبدلَالتمركز،َفقصيدةََ▪

َعنايةَبالصورةَوالتشابيهَالجديدة.َ▪

َلغتهَالفنية،َفيلحظَأنهَيكثرَمنَاستعمالَاللفاظَالمجازية.َ▪

1َالتكرار،َوقدَيكونَفيَتكرارَالكلمة،َأوَتكرارَبيتَكامل.َ▪

َ

َ

َ

َ

َ

 

 

 
                                                           

َ.511ـ519َ،َص1111َـَناجيَعلوش:َبدرَشاكرَالسياب،َأنشودةَالمطر،َدارَالعودة،َلبنان،َبيروت،َسنة1َ
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َبين إليوت والسيابالمبحث الثالث: مقارنة ما

َبالموجات92َفيَالنصفَالولَمنَالقرنَََ مَاستخدمَالشعراءَتقنياتَحديثةَحيثَتأثروا

َعبرَوالمدارسَال َفكانَذلكَالتأثيرَإما َمنَالزمن، َخللَتلكَالفترة دبيةَاحتاجتَأوروبا

الترجماتَليشكلَطريقاَغيرَمباشرَلتلقيَالّنصَالصلَحيثَأّنَالكثيرَمنَالترجماتَفقدَ

تفقدَحسهاَالدبيَأوَبعضَأجوائهاَالحسيةَالمتكثرةَفيَذلكَالشاعرَوبيئتهَومشاعره،َوإماَ

َمبا َالتأثير َذلك َيكون َأولئكَأن َومن َالصل. َللغة َثاني ا َمتحدث  َالشاعر َيكون َبأن ا شر 

َ َهو َبها َوتأثروا َالحديثة َالتقنيات َهذه َاستخدموا َالّذين َاللمََ"،السياب"الشعراء شاعر

َأثرَعلىَ ا َشعري  َفهوَمنَأولئكَالقلةَالذينَبصمتهمَعلىَماءَشعرَلتعطيَتدفق ا والمعاناة

بشكلَمباشرَبالشعرَاإلنجليزيََ"السياب"الكثيرَمنَالشعراءَالذينَجاؤواَمنَبعدهم.َفتأثرَ

 1"أرض الضياع".فيَقصيدتهََ"توماس إليوت"خاصةَالشاعرَ

  مابين "إليوت والسياب":االختالف / أوجه التشابه و 1

تعتبرَالنواةَالتيَتنطلقَمنهاَرؤياَالعالمَالقائمةَعلىَانزياحََ"إليوت"لـََ"أرض الضياع"  

َالتقليديةَبينَالّدالَوالمّدلولَفيَمابينَمفرداتَالعمل،َ َيتمّثلَفيَتفويضَالعلقة مجازي،

الطبيعةَفيَالبطيء،َوقسوةَتفتكَموتَالالربيعَفيَرؤياَالقصيدةَنجدهَيّدلَعلىََافلوَلحظن

َورد َكما َوالنبعاث، َللخصب َيرمز َالربيع َأن َونعرف َنرى َأننا ََتحين "أنشودة في

لكلَالقصيدتين،َوهدفهماَلماَكانَهناكَمنَارتباطَبينََسيالرئيَولولَالموضوعَالمطر"،

َحكمتَإَ"أرض الضياع"والمطر" َ"أنشودة َالتي َالعمل َودوافع َالقصيدة َشكل َفي ل

َالفيََ"إليوت"وَسياب""ال َجسده َما َأوَخرابَمتوقعََ"إليوت"خرابَمثل َالحرب، بعد

َيؤشرَبالفعلََ"السياب"منتظرَكانَ يوحيَإلىَحدوثهَفيَكثيرَمنَسطورَالقصيدة،َوما

هيَميزةَالسلوبَالمنفردََ"إليوت بالسياب"وإيماناَمناَإلظهارَالحقيقةَالراقيةَلنقطةَالتقاءَ

َ َيستند َأن َدون َبينها َجمع ََ"السيابالذي َقصيدةََإليوت"إلى َبين َألزماني َالبعد َأن أي

ََم،1222"إليوت"  َفيََم1294"أنشودة المطر" وبين َليسَمتقاربا َباليقين َوهو كبير

موضوعهَالحدثَكذلك،َلكنناَلَنلغيَالتلقحَالحضاريَبينَالشاعرين،َكماَنجدَالشاعرانَ

َوبنائهاَا َتنسحبَعلىَالمعمارَالكليَللقصيدة َوالتيَتكاد َالنزياحَهذه َبتقنية لثنينَانفردا
                                                           

َ.111م،َص1111َـَرسائل.َت.َس.َإليوت:َالمجلدَالول،َفاليري،َإليوت،َتحريرَنيويورك،َهاركورتَباريس،َسنة1َ
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إلىَبلدهَأوروباَمختلفةَعنَتلكَالقفزةَالرائعةَ"إليوت" ،َإلَأنَالقفزةَالتيَقدمهاَالمتناثر

اَكماَأنناَنرىَفيََ"السياب"التيَقّدمهاَ هَماَنراَ"السياب"إلىَبلدهَومنَثمَالعربَلَقح 

اَتمثلَمنَصورةَلََ،"إليوت"فيَ تجربةَحيةَتحسَبهاَفيَالصوتَأّولَثمَفيَالصدىَثاني 

َ َيقول َكله َهذا َختام َويكننا َوالتمثيل. َالتجسيد َعن ا َعاجز  َظل َمعجبََللسيابقول  َأنا "

1ََ.متأثراَبأسلوبهَلَأكثر"َبتوماس إليوت

 / العالقة بينهما:2

َ َبين َالمشتركات َأوََ"السياب"،وَ"إليوت"إّن َالخراب َبوجه َيصرخان َكان َالثنين أن

وهذاَماَيوحيَبأيَالدمارَأوَالجوعَإلىَالوراء،َلكّنَلكّلَمنهماَعالمهَالخاصَفيَالتعبير،َ

َ"السياب".تأثيرَفعالَعلىََ"إليوت"شكلَمنَالشكالَأنََلـَ

َ َبه َجاء َما َأّن َهنا َالتيَنثبتها ا َالمشتركاتَأيّض  واضحَفيَمنَموضوعََ"السياب"ومن

قصيدتهَ"أنشودةَالمطر"َهوَالحديثَعنَالجوعَوالقهرَوالحرمان،َالذيَعاشهَالعراقَوماَ

َ َقصيدة َفي َالولى َالعالمية َالحرب َأثناء َأوروبا ََ"أرض الضياع"عاشته "توماس لـ

2َإليوت".

َََََََََ  

َََ

 

   َ

 

 

                                                           

محمدَشاهين:َإليوتَوأثرهَفيَالشعرَالعربي)َبدرَشاكرَالسياب،َمحمودَدرويش،َصلحَعبدَالصبور(،َآفاقَـََينظر:1َ

َ.11ـ11َـ11َم،َص1111َ،َسنة1َللنشرَوالتوزيع،َط

َ.11ـ11َـَينظر:َالمرجعَنفسه،َص1َ
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 ذكر منها:م بحثنا توصلنا إلى أهم النتائج نوفي ختا   

ظهرت الّرومانسية بعد المذهب الكالسيكي في أوروبا، على مجموعة من األسس  ●

 والمبادئ التي ميزتها عن غيرها.

رها األصلي رومان بمعنى القصة الخيالية غوي مأخوذة من جذالرومانسية في اشتقاقها اللّ  ●

القديمة التي سادت في القرون الوسطى شعًرا ونثًرا، أما في المعنى االصطالحي فهي حالة 

مقيمة في النفس تعّبر عن موقفها من ذاتها ومن الحياة ومن الطبيعة ومن الزمن ومن 

 الحرية.

التي أنتجها المذهب الّرومانسي عرف هذا اللون من  الّشعر الرومانسي أحد أهم النتائج ●

 األشعار على يد شعراء الرومانسية الكبار.

)اجتماعية وأدبية(، أو  نشأ االتجاه الّرومانسي نتيجة ظروف سواء محلية ●

 خارجية)أجنبية(.

لقد تعددت مواضيع الّرومانسية ولم تقف عند موضوع واحد: الطبيعة، الحب، الحديث  ●

 ات، الخيال، والموت.عن الذ

من أحداث وحروب بين الدول األوروبية، كان من  م21في القرن  اأوروب هإّن ما شاهدت ●

 أبرز بذور االتجاه الّرومانسي الغربي.

من بين خصائص الّرومانسية: االحتجاج على سلطان العقل واالتجاه إلى القلب، التمرد  ●

على جميع األنظمة والقوانين، العزوف عن اللغة الكالسيكية والنزول باألدب باللغة المحلية 

 التي يرضاها الشعب، العودة إلى الطبيعة، التمادي في الخيال والتصورات، التعبير بالرمز.

: خليل مطران، جماعة الديوان، جماعة الرومانسية العربية اهات التي شكلت تجاال من ●

 المهجر، الرابطة القلمية، العصبة األندلسية، جماعة أبولو.

قصيدة أرض الضياع لتوماس إليوت من أروع المقطوعات في األدب العالمي، هي  ●

إلنسان الغربي وحاولت القصيدة التي جمعت بين الواقعية والرمزية، تطرقت إلى مشاكل ا
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.فهي تعبر عن أزمة القيم لدى اإلنسان األوروبي المعاصر، حيث وصف  أن تجد لها حاّلً

 شعر إليوت بأنه يعبر عن قلق اإلنسان وتطاحن نزعة الخير والّشر.

احتوت قصيدة أرض الضياع على مجموعة من الخصائص الفنية: الغموض، التناص  ●

 واالقتباس، التاريخ، الرمزية، األسطورة، والتراث.

قصيدة أنشودة المطر لبدر شاكر السياب توحي إلى األوضاع السياسية بالعراق، فهي  ●

 وليدة ألم الشعب العراقي، ويضاف إليها ألمه الشخصي.

تميزت أنشودة المطر لبدر شاكر السياب بمجموعة من الخصائص منها: بروز روح  ●

الشعر العربي، استعمال الرمز واألسطورة، الموسيقى الحادة، التكرار، العناية بالصور 

 والتشابيه.

، ومن من أبرز نقاط التشابه بين إليوت والسياب هو أسلوبهما المنفرد وهدفهما الواحد ●

ة ى بالد أوروبا مختلف عن تلك الفترة التي قدمها إليوت إلا هو أن الفترنقاط اختالفهم

 الرائعة التي قدمها السياب إلى بلده ومن تم العرب الحقا.

من المشتركات بين إليوت والسياب أن كالهما كان يصرخان بوجه الخراب والدمار أو  ●

 الرجوع إلى الوراء.
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هذا البحث الذي عرض الشعر العربي الحديث في ظل التأثير اإلليوتي على شعرائنا  إن    

خصوصا هو أن أول معلم للتعبير جاء مع المذهب  بدر شاكر السيابالعرب عموما وعلى 

الرومانتيكي فكانت الرومانتيكية قد سبقت إلى الوجود في ألمانيا وانجلترا أّما فرنسا فقد 

مهدت لها آالم الشعب الفرنسي حيث عرف األدب الرومانتيكي باألدب الشخصي ألّنه يهتم 

ران خليل مطران أول من تأثر بمشاعر الفرد الخالصة، أّما العالم العربي فكان مط

بالرومانتيكية ونقلها للعرب ويعتبر الحد الفاصل في تحول الشعر العربي الحديث باإلضافة 

، الرابطة القلمية، جماعة الديوان، العصبة إلى المدارس العربية الحديثة وهي جماعة أبولو

 األندلسية.

فإن أهم ما  بدر شاكر السيابلى ع إليوت وبالعودة إلى أهم محطات هذا البحث وتأثير    

األسلوب المتفرد، وهدفهما وبدر شاكر السياب  إليوتنستنتجه: هو أن من نقاط التشابه بين 

إلى بالد  إليوتالمشترك ومن نقاط االختالف بينهما هو الفكرة أي أن الفترة التي قدمها 

تم العرب الحقًّّا. ومن أوروبا مختلفة عن تلك الفترة الرائعة التي قدمها إلى بلده، ومن 

أّن كالهما كانا يصرخان بوجه الخراب والدمار أو الرجوع  إليوت والسيابالمشتركات بين 

 .إلى الوراء

متميزان داخل الحركة اإلبداعية العربية والعالمية فقد  إليوت والسيابولعّل مشروعي     

 وقفا بشّدة ضّد القوى التي تحدد الحرية الفردية واإلبداع.

وانطالقا من هذا البحث حاولنا الخروج بإشكالية أخرى تمهيدا لمشروع بحث آخر صيغ     

   : كيف أثر إليوت على شعرنا الحديث وكيف تجلى هذا التأثير اإلليوتي ؟على النحو التالي
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 .أّوال : القرآن الكريم ●

/ 5341ـ رواية حفص عن عاصم مؤسسة المختار، مختصر تفسير سعدي، ط، سنة 

4153. 

 ثانيا : المصادر: ●

الكتب  ، دار5، ط4أبي الفضل جمال الدين محمد مكروم ابن منظور: لسان العرب، ج/ 5

 .5994/ 5344العلمية، بيروت، لبنان، سنة 

/ أبي نصر إسماعيل بن حّماد الجوهري: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق 4

، منشورات علي محمد بيضون، دار الكتب 5، ط5ايميل يعقوب والد محمد نبيل طريفي، ج

 .5999/ 5341العلمية، بيروت، لبنان، سنة 

لي القيومي المقرئ: المصباح المنير، معجم عربي عربي مكتبة / أحمد بن محمد بن ع4

 م.4115لبنان، ناشرون، بيروت، لبنان، سنة 

/ محمد بن مرتضى بن محمد الحسني الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس، اعتني 3
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 ممممنن
 ملخص المذكرة: ▪

 جاءت الّرومانسية بعد المذهب الكالسيكي حيث بنيت على مجموعة من األسس والمبادئ، أما الشعر

الّرومانسي في شعرنا  االتجاهالّرومانسي فّيعد أحد أهم النتائج التي أنتجها المذهب الّرومانسي، وإّن نشأة 

العربي الحديث كان وليد لعدة ظروف مختلفة، وإذا تحدثنا عن الّرومانسية الغربية فإننا نربطها بما 

فكرية ، وإذا  تم من أحداث وما نتج عن هذه الحروب من اضطرابا81أوروبا في القرن  هشاهدت

مدرسة والمعلم األول لكل شعراء تحدثنا عن الّرومانسية العربية فيعتبر خليل مطران منشئ هذه ال

 توماس" الّرومانسية العرب، وإذا قلنا  الّرومانسية بين التأثير والتأثر البد من أن نذكر الشاعر الكبير

في العصر الحديث فلقد جمع بينهما  "السياب بدر شاكروأهم تأثيراته في األدب العربي، " "إليوت

إلى األسلوب المنفرد الذي  ةباإلضاف أنشودة المطر(الضياع،  )أرضالموضوع الرئيسي للقصيدتين 

تجربة حية  إليوت ما نراه فيالسياب بينهما،  كما أننا نرى في  ألزمانيجمع بينما على الرغم من البعد 

نحس بها في الصوت أوال ثم في الصدى ثانيا فكالهما كان يصرخان بوجه الخراب والدمار ولكن لكل 

 عبير. منهما عالمه الخاص في الت

▪ Résumé du mémoire: 

Le romantisme a succédé à la doctrine classique, fondée sur un 

ensemble de principes et principes. La poésie romantique est l’un des 

résultats les plus importants de la doctrine romantique. L’émergence de 

la tendance romantique dans notre poésie arabe moderne a été le 

résultat de plusieurs circonstances différentes. Le 18 ème siècle des 

événements et a entrainé à propos de ces guerres de troubles 

intellectuels, et si nous parlons de romance arabe est considéré Khalil 

Bishop du fondateur de cette école et le premier enseignant de tous les 

poètes de la romance arabe, et si nous disons la romance entre 

l’impact et l’influence doit être rappelé au grand poète "T.S.Elliot" et le 

plus important les effets de la littérature arabe, "Badr Shaker Sayab" à 

l’époque moderne, ont combiné le thème principal des deux chansons 

(le pays de la perte, le chant de la plus) en plus du style individuel 

qui les combinées malgré le dimension temporelle qui les sépare. Nous 

voyons dans Saybe ce que nous voyons dans la vie vécue par Eliot le 

son d’abord et ensuite dans l’écho deuxièmement, les deux hurlaient 

face à la destruction et à la destruction, mais chacun a son peopre 

monde d’expression.  

  الكلمات المفتاحّية: ▪

الّرومانسية، الّرومانسية العربية، الّرومانسية الغربية، التأثير، التأثر، توماس إليوت، قصيدة أرض 

 الضياع، بدر شاكر السياب، قصيدة أنشودة المطر.
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