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 مقدمة 
 

 ة ــمقدم  

ك�ان  والم�دارس االتجاھ�اتلقد عرف الشعر العربي حركة مكثفة عل�ى أی�دي العدی�د م�ن       

ھذا في النصف الثاني من القرن العشرین، حیث ظھر جیل جدید من الشعراء واألدباء یختلف 

العربی���ة المختلف���ة خاص���ة الفرنس���یة   ب���االداب  س���یكي الق���دیم، ولق���د ثق���ف ع���ن الجی���ل الكال

 .واإلنجلیزیة 

زخ��ر الش��عر العرب��ي بف��یض غزی��ر م��ن الش��عراء وأم��واج ش��عرھم المتالحق��ة عل��ى م��دى      

عل�ى ھ�ذه الثقاف�ات المالحق�ة الت�ي ص�بت جمیع�ا ف�ي االعصور حیث یقف الشعر العربي شاھد 

كان��ت تم��ازج  مص��ب العص��ر الح��دیث، فھ��ذا لم��ا ل��ھ م��ن ظ��روف خاص��ة وإتجاھ��ات متش��بعة

 .الشعوب

وق���د ج���اء ش���عرھم معب���را ع���ن خلج���ات ال���نفس اإلنس���انیة والعاطف���ة المتأجج���ة، الطبیعی���ة    

ومظاھرھ��ا وك��ذا الح��ب وأمال��ھ وآالم��ھ، مم��ا عب��ر ع��ن می��ولھم ون��زعتھم المتمثل��ة ف��ي النزع��ة 

الرومانسیة إن شعرھم روح تستمد م�ن تنھ�دة تكفك�ف دم�وع الحزان�ي، وأش�باح تس�اكن ال�نفس 

تات من القل�ب وك�ذا ھ�و عاطف�ة تم�د بكثی�ر م�ن الف�رح واألل�م والدھش�ة وتت�آزر م�ع الفك�رة وتق

 .لتخطو معا تناجیان جسرا لتعبر علیھ بجعل المجھول معلوما

فكان شعرھم شعر وجدان ال�ذي یمكنن�ا أن نع�ده م�ن أھ�م األغ�راض الحدیث�ة لكث�رة وتع�داد     

  :التالي التساؤلدواوینھ وشعرائھ، الذي شغل الساحة األدبیة لفترة طویلة، ومن ھنا نطرح 

 كیف كان تأثیر الرومانسیة الغربیة في الشعر العربي الحدیث؟   

ذه الحرك�ة الرومانس�یة ول�م یك�ن إختیارن�ا لھ�ذا الموض�وع یتناول تحدیدا ھ�وبالتالي فبحثي      

تلقائیا وإنما بعد تفكیر طویل وعمیق لفت إنتباھنا ل�ھ وم�ن األس�باب الذاتی�ة الت�ي جعلتن�ا نخت�ار 

ھ��ذا الموض��وع ھ��ي رغبتن��ا ف��ي التع��رف أكث��ر عل��ى مظ��اھر الرومانس��یة ف��ي الش��عر العرب��ي 

موضوعاتھ، أما األسباب الموضوعیة تتمثل الحدیث، ورغبتنا في التعرف على شعر الشابي و

 .في قلة الدراسات التي تناولت ھذا الموضوع

 أ 



 مقدمة 
 

ھذا البحث بمقدمة ومدخل متبوعة بالفص�لین فالخاتم�ة، فالم�دخل یحت�وي  افتتاحیةوقد كانت    

   .وأصولھاعلى المذاھب األدبیة الغربیة مفھومھا 

ث��م نش��أتھا، أي عوام��ل وظھورھ��ا وأعالمھ��ا یتمث��ل ف��ي مفھ��وم الرومانس��یة  :الفص��ل األول    

وخصائصھا والموضوعات التي تناولھا شعرائھا، وكان ھ�ذا الفص�ل عب�ارة ع�ن س�رد نظ�ري 

 .الرومانسیة وتطورھا عند الغرب

ف�ي ذل�ك  واخترن�اوھو عبارة عن جانب تطبیقي لما رأینا ف�ي الفص�ل األول  :الفصل الثاني   

نبذة ع�ن حی�اة الش�اعر : یلي  فیھ ما المساء الحزین وتناولنا دیدا قصیدةأبو القاسم الشابي وتح[

ف�ي مالم�ح الرومانس�یة  و تحلیلھ�ا وأعمالھ األدبیة، ثم مدرسة أبولو والتطرق إل�ى القص�یدة، و

                                  شعر الشابي

رھ�ا ف�ي الش�عر إلى خاتمة، وكانت بمثابة حوص�لة ع�ن مظ�اھر الرومانس�یة وتأثی انتھیناثم     

نظ��را لطبیع��ة الوص��ف ك��أداة ة ف��ي ذل��ك الم��نھج النفس��ي مس��تخدمة متتبع�� وش��عراءهالح��دیث 

إذ وصفت فیھ الرومانسیة وقضایاھا بغرض التع�رف عل�ى مض�مونھا، ث�م تطرق�ت  الموضوع

 .لقاسم الشابي ا يراج مالمح الرومانسیة في شعر أبإلى تحلیل الجانب التطبیقي وذلك بإستخ

یخلو أي عمل من اإلععاقات ، فق�د إعترض�ت س�بیل بحث�ي ھ�ذا عراقی�ل أذك�ر م�ن واخیراال   

غیاب أكثر المصادر والمراجع الملمة بدراس�ة ش�عر الش�ابین ض�یق الوق�ت، أش�كر ك�ل : بینھا 

 .من ساھم في مساعدتي وخاصة أستاذي المشرف قوفي أحمد 
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 : نظريل ـــمدخ 

ل�دى النق�اد واألدب�اء وأص�بح ك�ل م�ذھب  اتجاھاتھ�االمذاھب األدبی�ة وتع�ددت  اختلفتلقد      

ولید عصره وبیئتھ ، فھو یظھر في عصر مع�ین كثم�رة ظ�روف ومعطی�ات خاص�ة ، لیغل�ب 

على غیره من المذاھب حتى یصبح الغال�ب والمس�یطر أن ین�زاح بالت�دریج ع�ن مقدمت�ھ أم�ام 

، مختلف�ة ف�ي  قبت المذاھب الواحد تل�و اآلخ�رامذھب من المذاھب األدبیة الجدیدة ، وھكذا تع

 . 1قراءتھا ونتائجھا ومواضیعھا 

 , واجتماعی��ة بی��ة المقارن��ة تی��ارات فكری��ة وفنی��ةت��دخل الم��ذاھب األدبی��ة ف��ي الدراس��ات األد    

تعاونت اآلداب الكبرى العالمیة ف�ي نش�أتھا ونموھ�ا ، وق�د مث�ل ك�ل م�ذھب منھ�ا روح العص�ر 

ام فرصة العصر على صفوة كتابة المفكرین الذي نشأ فیھ خیر تمثیل ، فكان فیھ بمثابة تیار ع

، یشاركوا في وجوه نشاطھ اإلنسانیةكي یستجیبوا لمطالبھ ، ویقود إمكانیاتھ ، ویبلوروا مثلھ و

وھذه المذاھب لدى دعاتھا وممثلیھا الحقیقیین لیست مفروضة عل�یھم م�ن خ�ارج نط�اق الف�ن ، 

ھم برس��التھم اإلنس��انیة فی��ھ ، وق��د ووالئھ��م ل��روح عص��رھم وإیم��ان اقتن��اعھمألنھ��ا ص��ادرة ع��ن 

 االس��تقرارھ��ذه الم��ذاھب ف��ي اآلداب الغربی��ة من��ذ أس��فر عص��ر النھض��ة األوروب��ي  ازدھ��رت

 . 2الكالسیكي ، بما ساد فیھ من أسس فنیة وفكریة 

 الم��ذاھب األدبی��ة عن��د الغ��ربیین ، بمك��ان أن ن��دقق النظ��ر ف��ي كیفی��ة نش��أةإن��ھ لم��ن األھمی��ة    

إلى أي حد حملت إدارة األدباء والنقاد في نشأة تلك المذاھب ، وإلى أي حد س�بق إلیھ�ا  تتبین

تبعا لھا األدب ، تتغیر فیتغیر  اجتماعیةأو أوضاع  توسیلة للتعبیر عن حاال باعتبارهاألدب 

وتتغیر مذاھبھ ، وكل ھذا لكي ن�درك إل�ى أي ح�د ال نس�تطیع تل�ك اإلف�ادة ، مادام�ت ظروفن�ا 

والروحیة تختلف عن الظروف والحاجات الت�ي دفع�ت إل�ى ظھ�ور الم�ذھب  النفسیة وحاجاتنا

 . 3ذاك عند الغربیین  األدبي أو
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یمك��ن أن تك��ون بس��یطة موح��دة أو س��ھلة ،وإنم��ا تختل��ف  ال واإلجاب��ة عل��ى ھ��ذه األس��ئلة  

یس�تند ف�ي  المذاھب األدبیة المتباینة فمن تلك المذاھب األدبی�ة مث�ل الكالس�یكیة ، م�ا باختالف

األوربی�ون بع�د عص�ر النھض�ة ، إم�ا ع�ن  اس�تقاھاالفنی�ة الت�ي جوھره إلى عدد من األص�ول 

المب�ادئ النظری�ة  بوس�اطةطریق محاكاة أدباء وشعراء اإلغریق أو الروم�ان األق�دمین ، إم�ا 

أرس��طو م��ن روائ��ع األدب اإلغریق��ي وجع��ل منھ��ا أص��ول فنی��ة عام��ة،وذلك  استخلص��ھاالت��ي 

ومانس��یة تتمی��ز ب��الثورة عل��ى كاف��ة األص��ول والقی��ود بخاص��ة الكالس��یكیة،كما بینم��ا ن��رى الر

تعتب��ر حال��ة نفس��یة خاص��ة وتعبی��را ع��ن تل��ك الحال،ول��ذلك ال یوص��ف بالرومانس��یة األدب 

میل إلى التم�رد والش�كوى وشدتھ وال االنفعالالصادر بلون خاص من جموع الخیال وسرعة 

 . 1أدب رومانسي  ، فیقال رجل رومانسي كما یقالوالتشاؤم

بتفاص��یل الحی��اة الیومی��ة ،  اھ��تمباإلض��افة إل��ى ھ��ذه الم��ذاھب ، الم��ذھب ال��واقعي ال��ذي      

والبرناس�یة  الموس�یقىاإلیقاع  استخدامالرمز لغة التعبیر،وأسرفت في  اتخذتوالرمزیة التي 

التي جاءت لكي تناقض الرومانس�یة،من حی�ث الع�ودة إل�ى س�لطان العق�ل،في توجی�ھ التجرب�ة 

 .2لكي یعید إلیھا أصالتھا وموضوعیتھا الشعریة،

إن كل مذھب أدبي یتضمن صورا أو خصائص وأصول فنیة،كما یحت�وي عل�ى مض�مون     

م�ة مج�ردة ف�إن المض�مون أو أو مادة، وإذا الصور والخصائص واألص�ول تعتب�ر مس�ائل عا

المادة یغلب أن تكون مسائل خاصة وثیقة الصلة بشخصیة األدباء وأزمانھم وبیئ�اتھم الثقافی�ة 

، عل�ى تف�اوت ف�ي النس�ب بح�ث یمك�ن أن تح�اكي الص�ور واألص�ول لتطب�ق أو  واالجتماعیة

نفس�ھ ، تستخدم في صیاغة ، أو تشكیل أي مضمون أو أیة مادة ینتزعھا األدی�ب م�ن األدیب 

بحیث ال یعتبر األخذ بھ�ا تن�ازال ع�ن الشخص�یة الفردی�ة أو القومی�ة ، وإنم�ا ھ�ي مب�ادئ فنی�ة 

 .3یھتدي بھا في صیاغة مادتھ الخاصة ، وتحویلھا إلى فن جمیل 
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 :مفھوم الرومانسیة  )1

الم��ذھب الكالس��یكي م��ن أول��ى الم��ذاھب الغربی��ة الت��ي ظھ��رت ف��ي أوروب��ا ، حی��ث  یع��د     

 امت�دادھامنذ بدایة القرن السابع عشر إلى غایة الق�رن الث�امن عش�ر، غی�ر أن  اشرق شعاعھا

 الق�رن التاس�ع عش�ر، وف�ي ظ�ل ھ�ذا الم�ذھبإل�ى غای�ة  اس�تمرتفي بعض ال�بالد األوروبی�ة 

ولدت الرومانسیة، التي بنیت على مجموعة من األسس والمبادئ التي میزتھ عن غیره، وقد 

لقي ھوى مجموعة من األدباء العرب لم یكن مصطلح الرومانسیة أقل غموضا من مصطلح 

 :الكالسیكیة، ویكفي أن نشیر إلى العدد الكبیر من التعریفات التي میزتھ 

اللغ�وي، ولكنھ�ا عل�ى  واش�تقاقھاقوال في نس�بة اللفظ�ة األ اختلفت :اللغوي  االشتقاق) أ

م��ة فرنس��یة قدیم��ة بمعن��ى لوھ��ي ك" Romanروم��ان األرج��ح م��أخوذة م��ن ج��ذرھا األص��لي

القص��ة الخیالی��ة الطویل��ة، أو إح��دى قص��ص المخ��اطرة والمغ��امرة الت��ي س��ادت ف��ي الق��رون 

خ�رى، ف�ي وسطى، شعرا ونث�را، وع�ن ھ�ذا الج�ذر، تفرع�ت وتط�ورت كلم�ات وأوص�اف أال

ھ������ذه اللفظ������ة ف������ي اإلنجلیزی������ة  اس������تعملتمختل������ف اللغ������ات األوروبی������ة، وأول م������رة 

كانت تدل على نوع من اإلغ�راق ف�ي الخی�ال، أم�ا ف�ي اللغ�ة ) Romantisme("سمیمانتور"

 .1" الحزن"و"بالحنین"في أكثر من معنى، وھي المعنى الخاص  استعملتالفرنسیة فقد 

تطورا شمل بعد ذلك األشكال األدبی�ة والجمالی�ة خاص�ة، بع�د  االشتقاقيلقد شھد تطورھا     

فأص��بحت ت��دل عل��ى اإلنس��ان الح��الم ذي  اس��بانیا، ث��م إل��ى م1815إل��ى إیطالی��ا س��نة  انتقالھ��ا

 واالستس�المالعاطف�ة معناھ�ا إل�ى م�ا یش�مل  امت�دالمزاج الشعري ، المنط�وي عل�ى نفس�ھ، ث�م 

 .2النفسي والفردیة الذاتیة  واالضطرابللمشاعر 

                                                            
الكالسیكیة ، الرومانتیكیة ، الواقعیة دار العلم بیروت : وانعكاساتمعالم  األدبمذاھب : األیوبي یاسین  1
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ص  1976الجزائر سنة  للكتابمؤسسة وطنیة  الجزائرالروایة العربیة في  اتجاھات: األعرج واسیني  2
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ھذه اللفظة المعنى القومي، حیث حمل�ت معن�ى إح�دى لھج�ات سویس�را، الت�ي  اتخذتكما     

بمعن��ى  اس��تعملتالت��ي " Romanius" "روم��انیوس"تط��ورت ھ��ي األخ��رى، ع��ن اللفظ��ة 

 .1اآلداب واللغات القومیة المتفرغة عن اللغة الالتینیة األم 

من أوائ�ل األدب�اء الفرنس�یین ال�ذي " Jan-J- Rouseauان روسو جان ج"ومما یذكر أن     

ھ��ذه البحی��رة ذات : ھ��ذه اللفظ��ة وھ��و یص��ف بھ��ا إح��دى بحی��رات سویس��را، ق��ائال  اس��تعمل

 .2الوحشة الرومنطیقیة 

الدھش��ة : م��ن مع��اني ھ��ذه الكلم��ة  بقول��ةفیوض��ح ویفص��ل مع��اني الكلم��ة  آم��ینأم��ا أحم��د     

 روم����انس"وھ����ذه المعن����ي الت����ي تتض����منھا كلم����ة والتش����ویقوالطراف����ة  والج����دةوالعج����ب 

Romance " كلمة رومانسیة، وبقیت محافظة علیھ�ا  اكتسبتھاكل ذلك یؤكد معان وأوصاف

الفروسیة والمغامرة والمشاعر النفسیة والخی�ال والمعن�ى، وغی�ر : من قریب أو بعید،وأھمھا 

 .ذلك مما دخل إلیھا مع تطور اآلداب 

إال بع�د موافق�ة األكادیمی�ة أن لفظ�ة الرومانس�یة ل�م تعتم�د ف�ي فرنس�ا فعلی�ا  وجدیر بال�ذكر    

من قب�ل  استعمالھا، أي بعد حوالي عشرین سنة من م1988الفرنسیة التي كستھا رسمیا سنة 

روسو، لتعني أدبیا یتعلق بالفروس�یة والمغ�امرة، ویتح�دث ع�ن العواط�ف والمش�اعر الفردی�ة 

 .3لتعبیر الكالسیكي بلغة ال تخضع كثیرا لقیود ا

تعرض�ت لتعری�ف الرومانس�یة ف�ي إح�دى كتبھ�ا الت�ي تعن�ي ف ص�فوةجیھان "أما الدكتورة     

الحرك��ة األدبی��ة والفنی��ة والفكری��ة الت��ي ظھ��رت ف��ي النص��ف األول م��ن الق��رن التاس��ع عش��ر، 

 والت��ي ن��ادت ب��إعالء العاطف��ة والخی��ال عل��ى العق��ل والقواع��د الفنی��ة، فإنھ��ا مش��تقة م��ن كلم��ة

ع�ن اللغ�ة الالتینی�ة األم، وربم�ا ع�ن  انفص�لتوتعني كل لغة حدیثة " Romance"رومانس"

وتعن��ي الف��ن ال��ذي نش��أ وتط��ور ف��ي غ��رب أوروب��ا وھ��ذه " Romanicoروم��انیكو "كلم��ة 

                                                            
 . 55ص  1973، سنة 5األدب ومذاھبھ، دار النھضة مصر، ط: محمد مندور  1
 . 05ص  1973سنة  1الرومانتیكیة، دار العودة، بیروت، ط: ھالل محمد غنیمي  2
الكالسیكیة ، الرومانتیكیة ، الواقعیة دار العلم : وانعكاساتمذاھب األدب، معالم : األیوبي یاسین  3

 . 122-121ص  2بیروت ، لبنان ، ط
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" Romaروم��ا"المش��تقة م��ن كلم��ة" Romanoروم��انو "الكلم��ات جمیعھ��ا تنتم��ي إل��ى كلم��ة 

 .1 اإلمبراطوریةعاصمة إیطالیا في ظل 

 :اصطالحا)ب

 انطلق�ت، ألنھ�ا واالجتم�اعيولدت الرومانسیة في مناخ�ات جدی�دة ف�ي الوس�ط األدب�ي لقد     

في األص�ل م�ن نف�وس جائش�ة ب�الرفض والتم�رد راغب�ة ف�ي التجدی�د، طامح�ة إل�ى تجس�ید م�ا 

تعانیھ، ومعظم التعریف�ات الت�ي طرح�ت ظھ�رت ف�ي مرحل�ة ل�م الرومانس�یة ق�د نض�جت بع�د 

وأوضحت أدبا متكامال، ومن المدھش أن یك�ون ال�بعض ق�د وج�د للرومانس�یة أكث�ر م�ن مائ�ة 

بمائ��ة وخم��س وعش��رین ص��فحة،  "chlijal"ش��لیجل أللم��انياوخمس��ین تعریف��ا، جمعھ��ا الناق��د 

إن الرومانسیة تتخذ من األشكال بق�در م�ا فیھ�ا :"دون أن ینتھي إلى تعریف نھائي، حتى قیل 

كم��ا یق��ول " إنن��ا نح��س الرومانس��یة وال نس��تطیع تعریفھ��ا"وف��ي رأي أح��دھم ) 2(م��ن م��ؤلفین 

یقص�دان الفك�رة  اثن�ینإنھا حكمة یقولھا جمیعا في فرنسا، ولعلن�ا ال نج�د : "أدیب فرنسي آخر

لن نجد تعریفا لم�ا كان�ت طبیع�ة م�ن طبیع�ة األس�رار " فیري أنھ" مورو"أما " بالضبطنفسھا 

بم��ن یح��اولون تعری��ف ھ��ذه  اس��تخفافھع��ن " Pool valirié" "ی��ول ف��الیري"وعب��ر"الخفی��ة 

 .3البد أن یكون المرء غیر متزن العقل، إذا حاول تعریف الرومانسیة : المدرسة قائال

إنھ��ا الف��ن ال��ذي یكش��ف ف��ي ص��ور، : ق��ائال" Chilinghe"ش��یلینغ"عرفھ��ا الناق��د األلم��اني     

اس الواقع، والقادر بشكل أعم�ق، م�ن وبواسطة الحدس الفني، األفكار المطلقة الكامنة في أس

 .4ومعرفة العالم المحیط بنا  اكتشافالعقل اإلنساني المحدود، على 

فالرومانسیة ھي حالة مقیم�ة ف�ي ال�نفس، وھ�ي تعب�ر ع�ن موقفھ�ا م�ن ذاتھ�ا وم�ن الحی�اة،     

 .1ومن الطبیعة ومن الزمن ومن الحریة، فھي فیزیقیة ومیتافیزیقیة في آن معا 

                                                            
 . 77ص  1979سنة  2عبد الحكیم مذاھب األدب في أوروبا، دار المعارف بمصر ط-د–حسان  1
 177الرومانسیة في االدب االوروبي ،ص،:تیغم بول فان1
 21المرجع نفسھ ص  3
یكیة ، الواقعیة دار العلم الكالسیكیة ، الرومانت: وانعكاساتمعالم  األدبمذاھب : األیوبي یاسین  4

 . 192ص  1984سنة  2، لبنان ، طبیروت
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أحد الشعراء الرومانس�یین األول، ث�م ناق�د )  مDeschamps) "1791-1871آمیل دیشان " 

لیست في ك�ل العص�ور األدبی�ة إال : ومنظر لألدب الرومانسي، كتب یعرف الرومانسیة بأنھا

إنھا الروح الش�اعریة ف�ي : "الشيء الجدید، تصویر المجتمع الجدید، ثم یضیف إلى ذلك قولھ

 .2ة مقابل الروح النثری

فق��د " ھرت��اني"، ف��ي مقدم�ة مس��رحیة م1830ع��ام  "viktour higouفیكت��ور ھیج��و "أم�ا    

أل�یس ھ�ي حری�ة اإللھ�ام وإخ�اء  أیض�اویق�ول  األدبلیبرالیة "إنھا :عرف الرومانسیة بكلمتین

 . 3بعض  بعضھاالفنون ومساواة األجناس األدبیة، بل مزجھا 

بأنھا األدب الذي تغلغل عمقا في أسرار قلوبنا، م�ن " Soumetسومیھ "وعرفھا الشاعر     

 .األدباءالتي یمتلكھا  االنفعاالتخالل عبقریة 

بأنھ����ا ھ����ي وح����دة ) chlujal) "1767-1845ش����لیجل.و.أ"ث����م عرفھ����ا الناق����د األلم����اني     

بتقری��ب  باس��تمرارنس��یة معجب��ة االذھنی��ة الروم: "قول��ھ الت��اليالمتناقض��ات كم��ا یفی��د ب��ذلك 

الف��ن والطبیع��ة، الش��عر والنث��ر، الج��د والھ��زل، ال��ذكرى والھ��اجس، األفك��ار : المتناقض��ات

ف��ي المج��ردة والمش��اعر الح��ارة، اإللھ��ي واألرض��ي، الحی��اة والم��وت، تتجم��ع كلھ��ا وتنص��ھر 

 .4بوتقة األدب الرومانسي 

الروائ��ي  م��ا أوض��حھ الرومانس��يوم��ن أحس��ن التعریف��ات العام��ة الت��ي تطل��ق عل��ى األدب     

الرومانس��یة ھ��ي ف��ن تق��دیم :  وراس��ینب��ین شكس��بیر " التق��ديف��ي كتاب��ھ ) Stendalس��تندال (

م�ن تقالی�ده ومعتقدات�ھ  انطالق�ااألعمال األدبیة إل�ى الجمھ�ور ال�ذي یتقبلھ�ا بالس�رور الممك�ن، 

للحق نقول، كل الكتاب الكبار كانوا رومانسیین في زمانھم، وما یجعل الن�اس  و....الحاضرة

                                                                                                                                                                                          
،  1الرومانسي في الشعر العربي الحدیث بالمغرب دار الكتب الوطنیة ط االتجاه: قریرة زرقون نصر  1

 . 42ص  1992
ترجمة صیاح الھجیم وزارة اإلرشاد القومي سنة  "الرومانسیة في األدب األوربي "م بول فان، غتی  2

 . 179ص  1981
 .179المرجع السابق ص   3
 .180المرجع السابق ص   4
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كالس��یكیین ھ��و أنھ��م، بع��د مائ��ة س��نة ب��دال م��ن تقلی��د الطبیع��ة، یغلق��ون أعی��نھم، ویقل��دون آث��ار 

 ".سبقوھمالكتاب الذین 

إن :" أما الدكتور محمد غنیم�ي ھ�الل، فق�د ش�رح اإلط�ار الع�ام ل�ألدب الرومانس�ي، ق�ائال    

ذل��ك  الثوری��ة الوطنی��ة، وق��د عب��ر ع��ن آم��ال لالتجاھ��اتاألدب الرومانس��ي ص��ورة ص��ادقة 

الحمیا الفنی�ة والث�ورة الفكری�ة والض�یق بالواس�ع، ونش�دان الس�عادة ف�ي المجتمع، في أدب فیھ 

 .عالم األحزان وللرومانسیة روح عامة، تسیطر على الكاتب الرومانسي وآرائھ

ھ��و أكث��ر ال��ذین توص��لوا إل��ى تحدی��د )  Victor hugoفیكت��ور ھیج��و (ویمك��ن الق��ول أن     

ربما ألنھ أطولھم عمرا وأغ�زرھم م�ادة، كم�ا توص�ل إل�ى التوس�ع،  يالرومانساألدب مفھوم 

 .1القلم بین التقنین والتقیدألن الّحب قلب األدب الرومانسي، كما أن الكالم فیھ شيء ال یملك 

أن یعط���ي  اس���تطاعرغ���م ص���عوبة إیج���اد تعری���ف واٍف للرومانس���یة، إال أن ھن���اك م���ن     

عن�ي التعبی�ر ع�ن العواط�ف وتجاھ�ل العق�ل وح�ب ًدا عاًما لھذا المص�طلح، وأص�بحت مقصو

 االخرینالطبیعة والتعبیر عن المرأة، ألن الرومانسي ھو الذي یعبر عن أحالم وأمال وأالم 

  :ظھور المذھب ونشأتھ  )2

قیة للحركات الرومانسیة بالمنظار الزمني، ال یمكننا لیس من السھل معرفة البدایات الحقی    

أن نصل إلى نقطة معینة، ألنھ إذا توغلنا في التاریخ ظلت بنا القدم، والسبب في ذلك ھ�و أن 

لھا جذور وینابیع عند أفالطون  اتخذتالرومانسیة خلیط من مشاعر فردیة وتطلعات مثالیة، 

شري، والبحث عن أصول الرومانسیة، یتتبع بحثا ع�ن أبو الفلسفة المثالیة في تاریخ الفكر الب

إح��دى محط��ات  أفالط��ون اعتب��ارج��ذور العاطف��ة، اإلنس��انیة والمث��ل اإلنس��انیة، وعل��ى ذل��ك 

وعاش�ت نح�و ) 18(األصل لھذا المذھب، ھكذا حتى نصل إلى مشارف الق�رن الث�امن عش�ر 

 واالجتماعی��ةس��فیة ف��ي حی��اة أوروب��ا الفل االنق��البق��رن م��ن ال��زمن، وق��د ج��اءت عل��ى إث��ر 

                                                            
 . 8ص  1973سنة  1الرومانتیكیة، دار العودة بیروت ط: ھالل محمد غنیمي   1
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م�ن عص�ر األرس�تقراطیة واإلقط�اع إل�ى عص�ر الطبق�ة  االجتماعی�ةالحیاة  فانتقلتالسیاسیة، 

 .1الوسطى 

 

 : ومن بین ھذه العوامل نجد 

، التي تعتبر أحد العوامل الكبرى الت�ي كان�ت باعث�ا ونتیج�ة م1789الثورة الفرنسیة سنة      

في آن واحد، للفك�ر الرومانس�ي المتح�رر والمتم�رد عل�ى أوض�اع كثی�رة، م�ن بینھ�ا اإلقط�اع 

، المتمث�ل بس�یطرة الن�بالء ورج�ال ال�دین عل�ى تقالی�د المجتم�ع واالجتم�اعيالسیاسي وال�دیني 

المع��روف ب��األدب الكالس��یكي، فكان��ت ردة وھ��و ال��ذي أف��رز األدب األرس��تقراطي .وثروات��ھ

الفعل عل�ى ذل�ك كل�ھ قوی�ة وعاص�فة، بمق�دار م�ا تش�بع العص�ر باألفك�ار التحرری�ة، واغت�دت 

 .2نفوس األجیال الطالعة طعم الحیاة الجدیدة 

الرومانسیة ف�ي ألمانی�ا وإنجلت�را قب�ل أن تص�ل إل�ى فرنس�ا، إذ ولیس غریبا أن تبدأ جذور     

نفسھا الوریث الشرعي لإلمبراطوریة الرومانیة في عصر النھضة، وھ�و  اعتبرتأن فرنسا 

ذلك العصر الذي شھد ظھور فرنسا الحدیثة بشكل واضح وحاسم، وھو الذي مھ�د لظھورھ�ا 

ب�ھ، ف�ي  اضطلعتبوصفھا قوة مؤثرة في كل أوروبا، وھو الذي أعطاھا الدور القیادي الذي 

 .القواعد  انتصارعصر 

أم���ا م���ن الناحی���ة األدبی���ة، فك���ان م���ن الب���دیھي أن تتخ���ذ الحرك���ة الرومانس���یة م���ن األدب     

 Le"فیس���عى األدب���اء ف���ي مرحل���ة م���ا قب���ل الرومانس���یة  األدب���يالكالس���یكي ذات���ھ منطقھ���ا 

"préromantisme  أن یش��قوا ألنفس��ھم طرق��ا جانبی��ة یؤك��دون فیھ��ا عل��ى تطلع��اتھم الجدی��دة

 .3األدبي الكالسیكي العام  ، ضمن التیارذواتھموالتعبیر عن 

                                                            
للطلبة  االبنانالمذاھب األدبیة النقدیة الحدیثة وممیزاتھا العامة، جریدة المنطلق اإلتحاد : عیان أحمد   1

 . 175ص  1991سنة  79-78المسلمین لبنان العدد 
 . 121ص  وانعكاساتمذاھب األدب معالم : األیوبي یاسین  2
 . 121ص  وانعكاساتمذاھب األدب معالم : األیوبي یاسین   3
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الع����اطفي  االتج����اهالغامض����ة، ذات وم����ن أھ����م مالم����ح ھ����ذه المرحل����ة المبتدئ����ة المی����ول     

إلى نوع من تأكید النزعة العاطفیة التي ترجمت إلى أعم�ال أدبی�ة  تطوروالالستقراري الذي 

من�اخ الجدی�د تمیزت بذوق أدبي جدید، لكنھ لم یخرج عن اإلط�ار األدب�ي المتتب�ع، ذل�ك ألن ال

 .1الذي أشاعھ أدباء ھذه المرحلة ھو مناخ شعوري عاطفي 

 

ال��ذي ) مj-j –Rosso"  )1712-1778"وف��ي مقدم��ة ھ��ؤالء ال��رواد ج��ان ج��اك روس��و      

سیاس�یا، وتربوی�ا، وترجمت�ھ  االجتم�اعيف�ي نش�ر ال�وعي  اح�دیضاھیھ فیھا  أسھم بصورة ال

 .من األدب طریقھ الصواب اتخذ جدیدإلى سلوك إنساني 

ت��أثیرا قوی��ا ف��ي عص��ره، فأوج��د لغ��ة نابض��ة بالحی��اة والبس��اطة " Rossouروس��و أث��رلق��د     

مص�در الخی�ر والجم�ال ف�ي الوج�ود، وبالطبیع�ة  باہللوالصدق والعفویة، وذلك إیمانھ المطلق 

 .فكان لنا من نتاجھ أدب غنائي ذاتي ینطوي على كثیر من اإلصالح والتطھیر

عم��ال أدبی��ا ) La nouvelle Hiloireھیل��وییز الجدی��دة ("Rossoروس��و"وتعتب��ر روای��ة     

ھاما في نشأة الرومانسیة وتحدید ھویتھا المذھبیة، وبعثت في الحیاة األدبیة نمط�ا م�ن الك�الم 

 .2لم یعرف طریقا إلى النور إال مع روسو 

عل��ى أس��اس أن اإلنس��ان الفط��ري ك��ان س��عیًدا ف��ي حیات��ھ   "روس��وRosso"وتق��وم فلس��فة     

البدائیة ال یحم�ل لغی�ره إال الح�ّب، ولك�ن حینم�ا تعق�د المجتم�ع وتش�ابكت فی�ھ المص�الح أح�س 

 وان��دفاعی��ده ف��ي  اإلنس��ان باألنانی��ة، ونش��أت فی��ھ طبیع��ة التمل��ك والح��رص الش��دید عل��ى م��ا

المتفش�ي ف�ي عص�ره،  االجتم�اعيللحصول على أكثر من حاجتھ، وفسر روسو بذلك الفس�اد 

ودعا إلى الثورة على ھذا المجتمع وقوانینھ الج�ائرة، وإط�الق الحری�ة للف�رد، والمس�اواة ب�ین 

                                                            
 . 122المرجع السابق ص   1
 . 07ص  2005،  1فنون األدب الحدیث دار الطبع والنشر، الطبعة : شلبي عبد العاطي   2
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 وإن اإلنس�ان,أن اإلنسان یولد ح�را، ویكب�ل ف�ي ك�ل مك�ان بالسالس�ل :"طبقاتھ، یقول في ذلك

 .1التي أفسدتھ  ولكن الشرائع والتقالید والعادات التي وضعھا المجتمع ھيبطبعھ  خیر

-didro 1713دی��درو (وق��د ش��ارك روس��و ف��ي ذل��ك مجموع��ة م��ن معاص��ریھ م��ن ذل��ك     

ھذا األخیر وإن ظل على تأثیر وتقدیر لألدب ) volterez 1694-1778فولتیر (و ) 1484

كم�ا دع�ا إل�ى الحری�ة  ال�دینفقد دعا إلى التمرد عل�ى س�لطة رج�ال  المسرحيوال  الكالسیكي

تعریف الفرنسیین وتنب�یھھم  أیضاومن مساھمات فولتیر  الوسطىبالطبقة  واالعتداد المساواة

 .2إلى أدب شكسبیر وعبقریتھ الفذة التي لم تخضع للتقالید الكالسیكیة 

قدمھ روسو ومعاصریھ الفرنسیون، فھن�اك أعم�ال أدبی�ة أخ�رى ق�ام بھ�ا  باإلضافة إلى ما    

الش��اعر الرومانس��ي   )thomas gray  س ك��رايتوم��ا(ن��ذكر م��نھم  وألم��انأدب��اء إنجلی��ز 

 ول��یم " االنجلی��زيك��ذلك الش��اعر  بری��ھمرثی��ة مكتوب��ة ف��ي مقب��رة "اإلنجلی��زي ص��احب دی��وان 

الذي یعتبر أول صوت رومانسي في إنجلت�را ) م1827م-Willem braya " )1975 بالیاك

 األلم����انش����عراء عل����ى ال����رغم م����ن الص����بغة الص����وفیة والرمزی����ة الت����ي تمیزھ����ا وم����ن ال

cillerو"ش��یللر "borjar   و" ب��ورجرgota الت��ي تركھ��ا  الش��عریةف��ي المس��رحیات  "غوت��ة

 والرومانسيتوفیقا بین المسرح الكالسیكي  اعتبرتالتي ) م1805-1759(شیللر فریدریك (

لكنھ�ا، م�ع ذل�ك ظل�ت أح�د الرواف�د الھام�ة للش�عراء  ''شكس�بیرchikcepir"مسرح  وبخاصة 

 . 3الرومانسیین فیما بعد

وإض��افة إل��ى ذل��ك عام��ل آخ��ر ھ��و التی��ار الفلس��في ال��ذي مھ��د للحساس��یة والش��عور، وم��ن     

الحقیق�ة والجم�ال  انعك�اسالمسائل التي شغلت الفن�انین والفالس�فة مس�ألة الجم�ال ال�ذي یعتب�ر 

ألقطار شأنھ ف�ي ذل�ك ش�أن الطبیع�ة، ولك�ن المس�ألة أص�بحت ھو في كل العصور، وفي كل ا

ببح��وثھم ف��ي الرومانتیكی��ة، إذ الم��راد المجم��ل عن��دھم إل��ى  أث��روامعق��دة عن��د المفك��رین ال��ذین 

ال���ذوق الف���ردي، وخل���ق الفن���ان للجم���ال یتتب���ع القریح���ة أو العبقری���ة، فبع���د أن ك���ان الجم���ال 

                                                            
 . 08فنون األدب الحدیث ص : شلبي عبد العاطي   1
 . 190ص  1967الم النقد األدبي، دار المعارف بمصر سنة مع: عبد الرحمن عثمان   2
 . 29-28ومعالمھا في الشعر العربي الحدیث ص قیة یالرومنط بالطةبن عیسى   3
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ص�ار م�رده ص�بح تطبیقی�ا لقواع�د تجریبی�ة موضوعا أصبح ذاتیا، وبعدما ك�ان مطلق�ا نس�بیا أ

خاص��ة أساس��ھا الحساس��یة النفس��یة الت��ي ھ��ي منب��ع م��ا فین��ا م��ن مش��اعر  تجریبی��ةإل��ى تقالی��د 

 .1وعواطفھ ھي التي تجعلنا نبحث عن الشيء الجمیل ونشعر بھا 

شكسبیر في أوروبا، بعدما ظل مجھوال ما یزید ع�ن  اكتشافباإلضافة إلى ھذه العوامل،     

ال�ذي أعج�ب بمس�رحیاتھ، " ف�ولتیر"ة عام بعد موتھ، ویعود الفضل في ذلك إلى الفرنس�ي مائ

وبم��ا فیھ��ا م��ن تحلی��ل دقی��ق لل��نفس البش��ریة، كم��ا أعج��ب بحریت��ھ الفنی��ة، وبع��دم تقی��ده بنظ��ام 

یع�رض " شكسبیر"، وباإلضافة إلى ذلك إنالكالسیكیینالوحدات الثالث، الحبیب إلى القلوب 

الكالسیكیون، ألنھ�ا تس�يء إل�ى حرب والقتل والدماء، وھذا ما یرفضھ على المسرح صور ال

 .2مشاعر المشاھدین، كما یزعمون 

عل�ى مس�رحیات الكالس�یكیین ألن ھ�ذه األخی�رة  شكس�بیروفضل الجیل الجدید مسرحیات     

وألن الشاعر اإلنجلیزي ب�َدا عبقری�ا ف�ي تص�ویر األل�م  اإلغریقصورة مقلدة عن مسرحیات 

والش���فقة، وف���ي تحلی���ل العواط���ف اإلنس���انیة المحص���ورة ب���ین الحری���ة الموھوب���ة والنھای���ات 

اإلنس�ان  یش�غل المحتومة، وفي ھ�ذه المص�ائب ال یتع�ارض الخی�ر والش�ر ولك�ن یتكلم�ان وال

 .3فیھا مركز العالم، ولكنھ ظل ضّحیة من ضحایاه 

خص�ائص  واتخ�ذتالرومانسیة ش�أن الكالس�یكیة م�ن بل�د آلخ�ر ف�ي أورب�ا،  انتقلتكذا وھ    

  .ممیزة

ف��ي ك��ل منھ��ا وخاص��ة فرنس��ا وإنجلت��را وألمانی��ا، ب��الرغم م��ن العوام��ل السیاس��یة واألدبی��ة 

، الت���ي س���اعدت عل���ى ظھورھ���ا، إال أن ھن���اك عام���ل ُمھ���م تمث���ل ف���ي الم���ذھب واالجتماعی���ة

 .ء من القیود والقوانین التي كان یفرضھا ھذا المذھبالكالسیكي، حیث ضاق األدبا

 :  أعالم الرومانسیة)3

                                                            
 . 30المرجع السابق ص   1
األدب تعریفھ، أنواعھ، مذاھبھ المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس لبنان، طبعة : بطرس  أنطونیوس  2

 . 271/272ص  2013أولى سنة 
 . 09فنون األدب الحدیث ص : شلبي عبد العاطي   3
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رأین���ا أن الرومانس���یة قام���ت عل���ى أنق���اض الكالس���یكیة، الت���ي ت���داعت م���ن ال���داخل ألن     

لتماع�ات تب�اعي واالالتغیرات في ذلك العصر، كانت أقوى من تمسك المحافظین بالمذھب اال

علیھا مبعثرة ھنا وھن�اك، ب�دت تتجم�ع طالئعھ�ا ف�ي س�ماء األدب، الرومانسیة، التي كانا نقع 

وتبشر بوالدة نوع جدید، كان البد من ظھور ب�واكیر تحم�ل خص�ائص الب�ذور الت�ي أطلعتھ�ا 

 الشكل الذي ینبغي أن تكون علیھ  وتحدد، ولو بغموض، الخطوط العامة، أو

 : وقد مھد لذلك جماعة من الشعراء نذكر من بینھم     

" الت�أمالت"یعتب�ر دیوان�ھ ) ALPHONSE de Lamartine(لفونس دي المارتینأ* 

الذي صدر في أربع طبعات، طول ست وثالثین سنة من أھم الكتب، حتى ذلك الت�اریخ الت�ي 

تجسد الروح الرومانسیة، والتي وضعت حًدا لصالح الحركة الجدیدة، وأبرز ما یمیز قص�ائد 

المب�دع المفع�م ھذا الدیوان البساطة، والصدق، والوجدانیة الشفافة، والروح الدینی�ة، والخی�ال 

ب��الظالل واألل��وان والح��ب الكبی��ر، والكآب��ة الغامض��ة، واللغ��ة البس��یطة الس��ھلة البعی��دة ع��ن 

ال�روح،  ارتعاش�ھالضعة والتعقید، ألن صاحبھا كان یغمس ریشتھ بم�داد قلب�ھ وَیكت�ب، فینق�ل 

على الشاطئ، وأن�ین وقلق الضمیر، والخوف من تساقط أوراق العمر، وھمس شكوى الحب 

الب��وح الخج��ول الص��ادق، " الم��ارتین"مس��تحیل، وتش��بھ كتاب��ة  ارت��واءوب التواق��ة إل��ى القل��

الوق��ت،  وانص��راموالس��یما م��ا یتعل��ق بموض��وع الح��ب، والش��كوى م��ن غ��در ال��زمن والن��اس 

وتب��دو ال��نفس ف��ي ش��عره مثقل��ة ب��الحزن والع��ذاب ، والطبیع��ة عل��ى جمالھ��ا، ص��ورة ع��ن تل��ك 

لقراب��ة الروحی��ة الت��ي ال تنفص��م عراھ��ا، وق��د ترجم��ت ال��نفس، الت��ي تربطھ��ا بھ��ا وش��ائج م��ن ا

إلى لغات عدیدة، ومنھا العربیة وتعتبر قصیدة البحیرة، م�ن أب�رز " المارتین"معظم مؤلفات 

 .1الوحدة"و"المصلوب"و" الخریف"القصائد التي تجسد النزعة الرومانسیة عنده، إلى جانب 

                                                            
 . 280-279ص  ومذاھبھاألدب تعریفھ أنواعھ  انطونیوسبطرس   1
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نصب عینھ، من�ذ ص�غره أن  لقد وضع:  victor Hugo 1802-1885فكتورھوغو * 

أن یحق��ق ھ��ذا الحل��م  واس��تطاع، "ش��اتوبریانchateaubriand"مث��ل  مش��ھوریص��بح أدیب��ا 

 .1الذي راوده طویال، وظھرت عبقریتھ في الشعر والنثر والعمل السیاسي 

 ) A.De.vigny 1797-1863ألفرددوفیني *(

قصائد قدیم�ة : "الناس ومنھا قد ذاع مؤلفاتھ التي أقبل علیھا كرس وقتھ لألدب، وكان صیتھ 

وك�ان ألح�داث حیات�ھ ت�أثیر كبی�ر ف�ي نتاج�ھ األدب�ي " األق�دار"و"الخامس من آذار"و"وحدیثة 

والفكري، من ذلك موت والدتھ، وشجاره مع أعضاء المنتدى األدبي، وفصم عالقت�ھ بالفنان�ة 

عل�ى  وانط�وىم�د ذاك، " دور ف�الم�اري " اس�مھاوك�ان " وبلایرش�ات"التي أحبھا، وكت�ب لھ�ا 

" م��وت ال��ذئب: "ذات��ھ بم��رارة، وراح ینع��زل ش��یئا فش��یئا ع��ن الع��الم، فكت��ب أجم��ل قص��ائده

 .2وسواھا " جبل الزیتون"و"غضب شمشون"و

 )A.demussetموسیھ ي ألفرید د*(

بالعمل األدبي،  االلتزامأصیلة، فدعا الشعراء إلى " موسیھdemusset"كانت رومانسیة     

: بھ، إذ نجده یق�ول یتعرفعن السیاسة، ألنھا تشوھھ، وأما عن دور العقل، فإنھ لم  واالبتعاد

، وعندما یخفق قلبي، وأنا أكتب، ی�زداد یقین�ي ب�أن االنفعالإن كل ما یحتاج إلیھ الشاعر ھو "

ّر قلب��ك س�� اق��رع:" الوج��دان انفع��الوالغنائی��ة عن��ده ولی��دة " البی��ت ال��ذي أنظم��ھ ھ��و األفض��ل 

وعن�دما : "شعره بالصراحة والصدق، فحمل األلفاظ دفًقا من العواط�ف امتازھذا ول" العبقریة

ك��ان م��ن الش��عراء القالئ��ل ال��ذین أت��ى " موس��یھ"ولع��ل" تكت��ب الی��د، ی��ذوب القل��ب ف��ي الكلم��ات

نتاجھم األدبي بمعظم�ھ، ص�دى لتج�ارب حی�اتھم، أو مت�أثرا بھ�ا، فالع�ذاب واألل�م والحرم�ان، 

الزم�ان، والحن�ین إل�ى الماض�ي، والتض�حیة ف�ي الح�ب تطالعن�ا والشكوى، والتذمْر م�ن غ�در 

 3جمیعھا في كتاباتھ

                                                            
 . 281المرجع السابق ص   1
 . 57األدب المقارن ص : "ھالل محمد غنیمي  2
 . 58المرجع السابق ص   3
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 wordzourt"نط���اق الرومانس���یة اإلنجلیزی���ة متجس���دا ف���ي آث���ار الش���اعرین  اتس���عث���م 

) W.blake ویلیم بلی�ك(و)thomasتوماس كراي (و)Coleridgeوكلوریدج " (وردزورث

) Goetheغوت��ھ (و)Tchelerتش��لیر (والفیلس��وف )John Keats( ف��ي ألمانی��ا ج��ون كی��تس

  1وشكسبیر في إنجلترا 

 

 

 

 

 :خصائص الرومانسیة )4

طغ��ت الرومانس��یة ف��ي مق��اییس ومع��اییر ع��اش علیھ��ا اإلنس��ان أكث��ر م��ن عش��رین قرن��ا     

وعندما تحطم العمود الكالسیكي ظھرت نتائج بعیدة المدى، أبرزھا أن الرومانس�یین ص�اروا 

 .األدب على أنھ إنتاج الفرد وعبقریتھ ال على أنھ قوالب تقلیدیة ینظرون إلى 

 : ومن الخصائص التي دعت إلیھا نذكر

فرض��ت الكالس��یكیة قواع��دھا الص��ارمة عل��ى األدب فت��رة  :ال��ّدفق الع��اطفي والتھ��ویم) 1

من ال�زمن، فكتب�ت العواط�ف الفردی�ة، حت�ى ض�اق الن�اس ذرع�ا بھ�ا، وب�اتو یتحین�ون طویلة 

فجی��ر مش��اعرھم وأحاسیس��ھم، وك��ادت تض��یع شخص��یة الف��رد األدبی��ة وھویت��ھ، ف��ي الف�رص لت

ومكان��ة، وس��لوكا، وج��اءت الرومانس��یة  الخض��م الح��دیث ع��ن شخص��یات غریب��ة عن��ھ، اص��

مركز األحاسیس والعواط�ف،  باعتبارهفألغت قوانین العقل الصارمة، وأطلقت العنان للقلب، 

 1".قلب شجون ال یفھمھا العقللل" "pascal" باسكال"عمًال بقول المفكر 

                                                            
 . 9-8ص " فنون األدب الحدیث: "شلبي عبد العاطي  1
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أس��رفوا ف��ي اإلنثی��ال الع��اطفي، فتج��ول أدبھ��م إل��ى م��ا یش��بھ التھ��ویم،  ولك��ن الرومانس��یین    

واغرم�وا بالموض�وعات الوجدانی�ة، " م�رض العص�ر"حتى دع�ي  واصطبغ بالحزن والكآبة،

فیھا، فحملوھ�ا أكث�ر مم�ا تتحم�ل م�ن األحاس�یس، ك�الفقر، والحی�اة ألن مجال العواطف واسع 

ف��ي الری��ف، وف��راق الحبی��ب، ووص��ف الطبیع��ة، وغالب��ا م��ا ك��انوا یس��قطون ذواتھ��م عل��ى 

مھم��ازا  واعتبروھم��االموض�وعات الت��ي یعالجونھ��ا، فیتم�اھون فیھ��ا، وأحب��وا الع�ذاب واألل��م، 

ال�ذي ی�تكلم  أن القل�ب ھ�و اعلم�وا": "س�یھمو"لعبقریة، ألنھما یطبع�ان األدب بالص�دق، یق�ول 

 .1" القلب فھناك العبقریة اقرع" "ویتنھد، ویذوب، حین تكتب الید

وھ�ي م�ن مص�در إلھ�ّي، ولھ�ا حق�وق  اإلنس�انفي نظر الرومانسیین، تولد م�ع  :العبقریة) 2

مقدسة، ال یجوز أن ینازعھم فیھا أحد، ألنھا حكر علھم من دون سواھم، وھذا ما ق�ادھم إل�ى 

 .مواطنھمالكبریاء، وأوجد فجوة بینھم وبین 

م�ن ذات الش�اعر، وم�ن تجربت�ھ الذاتی�ة،  انبث�قالش�عر الرومانس�ي :  اإلبداع ف�ي الش�عر) 3

صدقا وتعبیرا، ومن ھنا صفاؤه وشفافیتھ، لون الرومانس�ي الطبیع�ة ومن معاناتھ، فكان أكثر 

بألوان عواطفھ ومیولھ، ونظرا إلیھا من خلل نفسھ، فبدت زاھیة ض�احكة ف�ي فرح�ھ، وكئیب�ة 

في حزنھ، مفعم�ة بالمش�اعر، متغی�رة بتغی�ر أحوال�ھ وأحاسیس�ھ، ذات أبع�اد إنس�انیة، ووظ�ف 

والموحی��ة، ث��م أطل��ق ل��ھ العن��ان، فجم��ع الظ��الل الخی��ال الخ��الق ف��ي خدم��ة اللفظ��ة المعب��رة 

ل�ھ بالغ�ة ف�ي  اجتمعتیكون خلق شعري،  الصورة النفسیة، التي بدونھا ال وابتدعواأللوان، 

یرفدھا وجدان ولغة سلیمة، وخی�ال مب�دع ف�ي رص�د األل�وان، وإیم�ان راس�خ ب�الوحي  التعییر

 .2في نظم الشعر 

المضمون اإلنساني على التعابیر الفخمة، وكل ھمھ أن فضل الرومانسي :  التعبیر الحر) 4

ف�إن لغت�ھ متین�ة، یرفھ�ا عقلھ، ب�دون إھم�ال اللغ�ة، ب�ل عل�ى العك�س  یالمس وجدان القارئ ال

خیال مبدع، وعاطفة ملتھبة وجیاشة، وصور تكتنفھا غاللة ض�بابیة م�ن ال�رؤى، فلغ�ة العق�ل 

 یلونھا الحل�م والخی�ال، وتحركھ�ا العاطف�ة، تختلف عن لغة القلب، فاألولى جافة، والثانیة حیة
                                                            

 .56ص " الرومانتیكیة: "ھالل محمد غنیمي  1
 .314-313بطرس أنطونیوس ص   2
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والمعروف أن اإلبداع، في أي فن من الفنون، بحاجة إلى مناخ من الحری�ة ف�ي التفكی�ر وف�ي 

 1یتجلى فیھ الجمال واإلبداعالتعبیر، وھذا ما نعم بھ الرومانسیون، فجاء أدبھم متنوعا، 

  :الرومانسیةموضوعات )4

إذا أردن��ا المعن��ى الش��مولي، ف��إن الرومانس��یة ل��م تق��ف عن��د موض��وع واح��د، أو مواض��یع     

مح���ددة، ب���ل ش���ملت مختل���ف المواض���یع اإلنس���انیة الت���ي ینف���ذ إلیھ���ا األدی���ب بإح���دى ملكات���ھ 

ال�ذي أثب�ت أن ق�درة " فیكتور ھیج�و"الشعوریة، وخاصة إذا تمثلنا بشاعر الرومانسیة الكبیر 

  وافر المخیلة وموھبة التعبیر التي ترفعھ إلى مصاف الفنالشعر الرومانسي تشترط ت

تحس�ن معالج�ة أي موض�وع، إال إذا ك�ان  أما إذا أردنا الحصر والدقة، فإن الرومانسیة ال    

 :تخرج عن العناوین التالیة  منصھرا بوجدان األدیب ولذا فإن موضوعاتھا ال

 :الطبیعیة ) 1

ا إلیھ��ا عل��ى أنھ��ا الم��الذ األكب��ر أوالرومانس��یون، لج��أھ��م الموض��وعات الت��ي تح��دث عنھ��ا     

لمعاناتھم، في حیاتھم الخاصة والعامة، والطبیعة مھد ك�ل أدب س�واء كان�ت المدرس�ة األدبی�ة 

إال ف�ي الم�ذھب التعبی�ري، إن  وال تختل�ف، س�ریالیةالتي تعبر عنھ كالسیكیة أم رومانسیة أم 

ت ف�ي المدرس�ة الرومانس�یة، ألن الرومانس�یین الطبیعة لم تكن مشرقة فاعلة مؤثرة، كم�ا كان�

 .2ھم الذین عرفوا قیمتھا ومتعتھا، فنشروھا في كل مكان 

مب�ادئ الحی�اة  واس�تحیاءروسو إلى العودة إلى الطبیعة وتتبع نظامھ�ا ولما دعا جان جاك     

والتربی��ة منھ��ا، ك��ان عمل��ھ بمثاب��ة كش��ف جم��الي وأدب��ي وفلس��في جدی��د، كم��ا ورد ف��ي كتاب��ھ 

أن اإلنسان یولد نقیا طاھرا من كل الشرور والمفاسد، والمجتمع اإلنس�اني ھ�و " آمیل"لشھیرا

                                                            
 . 314المرجع السابق ص   1
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، ومن أجل ذلك دعا روسو اإلنس�ان عل�ى اإلقام�ة "الذي یفسده ویعوده على الرذائل والخطایا

 .1في أحضان الطبیعة والتربي في تعالیمھا حتى بلوغْھ مرحلة النضج

وث��ارت عل��ى م��نھج الكالس��یكیین وم��ن  ''روس��وRosso''وق��د ت��أثرت الرومانس��یة بمف��اھیم     

 واإلیم�انإل�ى مف�اھیم أكث�ر عمق�ا وألص�قا بنزع�ة التح�رر " ش�اتوبریان"صلة، م�ع اسبقھم متو

، "ش�اتوبریانchateaubriand "التي سادت الحرك�ة الرومانس�یة من�ذ مطالعھ�ا وفیھ�ا ی�دعو

 .2اآللھة، وجعلھا معبدا واحدا یدخل إلیھا الفنان إلى تخلیص الطبیعة من ھذه 

واس��تمرت ھ��ذه النظ��رة الحال��ة البریئ��ة إل��ى الطبیع��ة، وغ��دت مس��تراح الش��عراء، وملج��أ     

یتحدث إلى الطبیعة ویناجي " فیكتور ھیجو"في كثیر من األحیان، فنرى تعبد اتھم تأمالتھم و

م�ن : وقد رق إحساسي بھذه المناظر اإللھی�ةاآلن :"....الخالق مناجاة العابد المسكین الضارع

 عجائبك السھول والغابات والصخور واألودیة والنھر الفض، أرى صغري أمام 

م�ن إی��اه أعب��د، ح�امال إلی��ك م��ن  ھ�ي، ی��ا ویث�وب عقل��ي أم�ام رحی��ب ملكوت��ك، أل�وذ ب��ك ی��ا إال

 .3خشوع بقایا قلب مليء بعظمتك قد حطمتھ

وال نك��اد نق��رأ قص��یدة واح��دة ألي ش��اعر رومانس��ي، إال وللطبیع��ة فیھ��ا النص��یب األوف��ر،     

الجغرافی��ة واإلنس��انیة ف��ي بقع��ة واح��دة، وم��ن ھن��ا الوص��ف : الطبیعیت��ینوخاص��ة إذا مزجن��ا 

نطراح األحزان واألشواق والعواطف الداخلیة، ولشد ما ك�ان الرومانس�یون االذاتي للطبیعة و

لشاس��عة ب��ین طبیع��ة الحق��ول والب��راري والغاب��ات واألودی��ة، وھ��ي الت��ي یقیم��ون المفارق��ات ا

طرب قل����وبھم، ض����تكتنفھ����ا الش����وارع واألزق����ة والمب����اني الش����اھقة، فتض����یق ص����دورھم وت

ویستلھمون ذواتھم في الھرب والسفر الروحي خارج مجتمعھم، لیوحدوا ذواتھم الفردیة، مع 

 .4لنشوة الغامرة الذات اإللھیة الكبرى راشفین الھناء األعظم وا

                                                            
 .172المرجع السابق ص   1
 .172المرجع السابق ص   2
 .179ص " الرومانتیكیة: " ھالل محمد غنیمي  3
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 "ع��ن الطبیع���ة، بع���د أول لق��اء ل���ھ بمحبوبت��ھ" الم���ارتینlamartun "كتب��ھ  ولع��ل م���ا    

jolyaوأمھ��ر  هللا قس��وةإن الطبیع��ة أكب��ر : "یدانی��ھ ق��ول آخ��ر قی��ل ویك��اد ال أجم��ل م��ا" جولی��ا

تتن�اغى فی�ھ أفراخ�ھ  العص�فورمصوریھ، وأقدر شعرائھ، وأبرع مغنیھ، وإنك لتجد ف�ي ع�ش 

تح�ت رف��رف الھیك�ل ال��دارس وف�ي أنف��اس الری�اح، تھ��ب م�ن البح��ر حامل�ة إل��ى أدی�رة الجب��ل 

الشعر وأنین األمواج وغناء الصیادین، وفي الزھور ینتشر أرجھا في الفض�اء،  خفقالمقفرة 

وینتث�ر ورقھ��ا عل�ى القب��ور، وف��ي ص�دى أق��دام الزائ��رین تق�ع عل��ى مض��اجع الم�وتى م��ن ھ��ذا 

 .1"یر، منھ وھو في إّبان عھده وعنفوان مجده الد

ومھما تحدثنا عن طبیعة الرومانسیین، لن نصل إلى ح�د، ألنھ�ا ھ�ي األخ�رى ب�ال ح�دود،     

على التحدد في اإلطار النفسي، ذل�ك أن  استعصتتحددت في اإلطار الجغرافي،  حتى إذا ما

م ونت���وءات تضاریس���ھا وص���ف الرومانس���یین للطبیع���ة، غالب���ا م���ا ینطل���ق م���ن بح���ار نفوس���ھ

المتعرج��ة والمتداخل��ة ف��ي حنای��ا الض��میر والحی��اة النفس��یة الالمنظ��ورة، وم��ا أم��واج البح��ر، 

أض�حت ، والعواطف الھوجاء واألمواج المزبدة والقص�ور المھج�ورة الت�ي الصامتةواألدیرة 

ات أطالال، والفصول وتعاقب اللیل والنھار وغیرھما سوى أوجھ ومرایا، تنعكس علیھ�ا قس�م

 فرق بین اللیل والنھار  النفس اإلنسانیة وتحوالتھا على مدى الساعات واألیام، ال

ح�زنھم  وببلس�موالكآب�ة المھیمن�ة، ألنھ�م مش�غوفون بم�ا یحتض�نھم  العصرمرض "من ھنا     

الغامض وشكواھم العامة، فھم یؤثرون المساء بین ساعات النھ�ار، والخری�ف ب�ین الفص�ول، 

ویعن��ون باللی��ل الس��حري، والش��عري والقم��ر والنج��وم، وحت��ى ال��ذین ل��یس بھ��م كآب��ة خاص��ة، 

 .2یخلدون إلى األحالم الیقظة المبھمة القائمة على عدم الرضا واألسف، والمطامع المشوشة

متشابھة القسمات عند جمیع الرومانس�یین، غی�ر أنھ�ا موج�ودة بعناص�رھا لم تكن الطبیعة     

وجغرافیتھا في أدبھم، وكل واح�د م�نھم فھمھ�ا عل�ى طریقت�ھ، وبحس�ب ظ�روف حیات�ھ، وف�ي 

 "و روس����وRosso"ح����ین نج����دھا زاھی����ة بألوانھ����ا ومناظرھ����ا الحل����وة المتنوع����ة، عن����د 

                                                            
بلس، لبنان ، طبعة ااألدب تعریفھ، أنواعھ، مذاھبھ المؤسسة الحدیثة للكتاب طر:" بطرس أنطونیوس  1

 . 296ص  2013أولى سنة 
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chatobrianعن�������د م�������ثال، فإنھ�������ا تب�������دو كئیب�������ة " ش�������اتوبریان"lamartin الم�������ارتین

وعل��ى ك��ل ح��ال ف��إن، ھ��ؤالء الجماع��ة ل��م یغفل��وا زقزق��ة عص��فور، أو  "موس��یھmossutو

صریر جندب، أو حفیف ورق في الخریف، أو صوت جرس یتردد من دیر ق�دیم، أو خری�ر 

والخرائب، والدروب المنسیة ف�ي باألماكن الدارسة  اھتمواالماء في ساقیة أو منبع، كما أنھم 

 .1الغابات، والنباتات واألعشاب، حتى لیعتبر أدبھم في بعض جوانبھ، أدب الطبیعة 

 :الحــب -2

إن الق��واد الكالس��یكیة الص��ارمة الت��ي رفض��ت الح��ب ف��ي ك��ل األعم��ال األدبی��ة، ونظم��ت     

، ك�ل وانفعاالت�ھفیھ الشاعر الكالسیكي ع�ن تص�ویر أحاسیس�ھ وأش�واقھ  امتنعحركتھ إلى حد 

ذلك ضاعف م�ن ق�وة ردة الفع�ل وتأثیرھ�ا عل�ى نف�وس الش�بان ال�ذین تخرج�وا م�ن مدارس�ھم 

على نمط معین من التعبیر عن ھذه العاطفة القوی�ة، ومنح�تھم ش�غفا ش�دیدا بق�راءة أدب جدی�د 

ي مأل وجودھم وإحساسھم بقص�ص األبط�ال ال أث�ر ینفض عن أذھانھم غبار الزمن القدیم الذ

ف��ي ت��اریخ أوط��انھم، فكان��ت األش��عار والروای��ات الت��ي نش��رھا ال��رواد  لھ��م ف��ي وج��ودھم وال

، وما تبعھا من أعمال أخ�رى، أكث�ر غن�ى وتمث�یال ل�واقعھم، وع�امال قوی�ا لرومنطیقیةلالكبار 

فی�ھ ص�ورة ص�ادقة لحی�اتھم،  وارأخلف ھذا األدب الجدید، الشيء أنھم  االنسیاقمن عوامل 

 .2المصطرعة بین ظھرانیھم  وخوارجھم

ف�إن " "فیكت�ور ھوج�و"وبحس�ب  اإلنس�انوم�ن أجل�ھ خل�ق هللا  ح�بقیمة للحیاة من دون  ال   

وك���ل ش���يء یص���رف فع���ل " یفك���ر یح���ب أدن���ى مرتب���ة م���ن ذاك ال���ذي ال اإلنس���ان ال���ذي ال

وبات الحب أنشودة الحی�اة،  حبیستطیع المرء أن یموت  أوكم یكون الحب سامیا، "،و"أحب

 " : ھوجوHugo"كما في قصیدة 

 .! فلنحب أیضا ! فلنحب دائما

 .حتى یذھب الحّب، یھرب األمل

                                                            
 .298-297األدب تعریفھ، أنواعھ، مذاھبھ، ص : "أنطونیوسبطرس   1
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 .الحب ھو صیحة الفجر

 .الحب ھو ترتیلة اللیل

 إن ما تقولھ الموجة للشطآن 

 والریح للجبال القدیمة 

 والنجوم للغیوم 

 1 ! فلنحب: ال توصفھو الكلمة التي 

القص��یدة، ألنھ��ا دفع��ات م��ن المش��اعر والص��ور الت��ي تؤك��د أب��رز  اختص��ارل��م یك��ن ممك��ن     

مواصفات الحب الرومانسي، القائم على طھارة القل�ب وتس�امي ال�روح ف�وق الش�ھوة الحِس�یة 

 .والنزوات الطائشة 

أمواج�ا م�ن الحل�م أو األثی�ر اللیل�ي، وم�ن عظم�ة  وانس�یابھاكما یق�وم عل�ى دف�ق المش�اعر     

یكتف�ي فی�ھ الك�الم وال ب�النظر، وال بأی�ة وس�یلة م�ن وس�ائل التعبی�ر،  الحب الرومانس�ي أن�ھ ال

نتخاط�ب ب�النظرات ف�ال تكف�ي، ون�تلمس : یعبر عن مثل ھذه الحلة بقولھ" المارتین"لذلك كان

أعصابنا من شدة الت�أثر،  واضطربتور، ألسنتنا من فرط السر انعقدتالكلمات فال نجد، لقد 

 .2لغة إال ھذا الصمت، وال حركة إال ھذا السكون  ال: فبقینا صامتین

لقد فھم الرومانسیون الحب، أنھ ش�عور س�ماوي أخ�وي یعتم�د عل�ى ص�فاء ال�روح وطھ�ر     

المشاعر، یتخ�ذ ت�ارة حال�ة م�ن الش�رود، وحال�ة م�ن الالوع�ي، وثالث�ة یتخ�ذ لغ�ة مفھوم�ة ألن 

لھ��ا ال��بعض نوع��ا م��ن أن��واع العب��ادة  اتخ��ذص��حابھا ھ��م أیض��ا ع��اجزون ع��ن ترجمتھ��ا، وق��د أ

الخالصة، تطورت فیما بعد إلى حالة صوفیة خالصة، مھما یكن فإن ھذه الحالة الصوفیة من 

  .3حب الرومانسیین، قد تجلت في أدبھم وعواطفھم، على أصدق ما یكون تجربة وتعبیرا

                                                            
 .299-298األدب تعریفھ، أنواعھ، مذاھبھ، ص : "أنطونیوسبطرس   1
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یخ��رج بخالص��ة، وھ��ي أن الح��ب عن��دھم أق��وى  الرومانس��یینإن م��ن یط��الع نت��اج األدب��اء     

وصل فیھا حدود العبادة والقداسة، كعب�ادة هللا أو  أدرجةالعناصر الذاتیة والمشاعر العاطفیة، 

 ل�ىأنھا القدیسة الت�ي تحم�ل إ أي" بالمعبودة"بتھ محبو  "لیسنوقا Nogales"الطبیعة فینادي 

 .1 " الرّب أمنیاتھ

ب�ل إن�ھ یتخط�ى ھ�ذا المفھ�وم الض�یق  ورج�ل ام�رأةأن یكون الحب بین ولیس بالضرورة     

، لبنھ�اونب�ات، وحی�وان، إن�ھ ح�ب األم  جم�ادمن  المخلوقاتوجمیع  جمیعالیشمل حب الناس 

 :أیضا" ھوجوhogo"، یقول  لحبیب لحبیبتھ، والناس لبعضھم،، واالبنتھوالوالد 

 األم، حب ال أحد ینساه  یالحب

 خبز عجیب، قسمة هللا وكثره

 طاولة معدة دائما في البیت األبوي 

 لھم جمیعا  بكلیتھالكل فرد حصتھ منھا، وھي 

فرق بین اإلحساس باأللم أو الغربة والحزن، وقلیال ما  الحب، أو مستلزماتھ ال فدروامن     

         یعب���ر الرومانس���یون ع���ن ف���رحھم، ألن ف���رحھم ف���ي عمقھ���م، ل���یس إال وجھ���ا آخ���ر للح���زن 

النھایة فھما وجھ�ان للح�ب یكم�الن بعض�ھما بع�ض، وم�ن ھن�ا الم�زج التلق�ائي ب�ین وج�دان أو

 .بأن حبھ لن یدوم من قصیدة معبرة  العاشق الرومانسي وأحاسیسھ الداكنة، لشعوره الدفین

"moss utھذه األسطر " موسیھي د أللفرد : 

 أحب وأستطیع أن أصرخ دون مباالة 

 أحب ولن یتحدث شيء عن حبي 

 2أحب، وأنا وحدي الذي أدري 
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بمث�ل على ھذا النمط یس�ري التعبی�ر ع�ن العاطف�ة الملتھب�ة ل�دى الش�عراء الرومانس�یین، و    

تص��طخب قل��وب ھ��ؤالء الش��عراء وتزی��د الش��رود  ھوج��اءھاجت��ھ عاص��فة االم��وج  اص��طخاب

ع��ن نفس��ھ عش��یة " وموس�یھألف��رد mossut"مم��ا كتب��ھ ال�داخلي والمل��ل واالس��تغراقوالخ�وف 

ل�یس أللم�ي أث�ر وأن�ا  حی�اتيأحبك أكث�ر م�ن ): ساندجورج Jorg Sand(فراقھ مع خالبة قلبھ

، تع�الي مع�ي إل�ى نھای�ة الع�الم فإم�ا  إن ألمي وھو یعیش مع حبي، لیس أكثر من حلم ! أحب

 1.أموت، وإما أحیا فیك

 .وھكذا یغدو الموت أمال في لقاء الحبیب، وخالصا من عذاب األرض وضوضاء الناس    

 

 : الحدیث عن الذات) 3

كان یتحدث ع�ن نفس�ھ مباش�رة، ألن الح�دیث  رأینا في المدرسة الكالسیكیة، أن أحدھم ما    

عن األنا كریھ، بل كان یعني بالحدیث عن اآلخرین، وك�ـأنھ ھ�و غی�ر موج�ود، إال أن األم�ر 

یش�بھ  أضحت محور الكتابة، التي تحولت إلى م�ا" األنا"االنمختلف في المذھب الرومانسي، 

البوح الصادق، ولم یعد الكاتب یخجل م�ن الح�دیث ع�ن ش�جونھ، ب�ل راح یع�ري ذات�ھ، حت�ى 

من ورقة التین، ویظھر للمأل على حقیقتھ، بضعفھ وقوتھ، ببغضھ وحبھ، وق�د ش�غلتھ ش�ؤونھ 

 les confessions" االعتراف�ات" اس�م" روس�و"وقضایاه ومش�اعره الخاص�ة، ولھ�ذا أطل�ق 

یعن�ي (لقد كشفت عن طویتي، كما رأیتھ�ا بنفس�ك: "....لمقدمة عالیاعلى مؤلفھ، وصرخ في ا

 االعتراف��اتویض��یف ع��ن " كن��ت أفض��ل م��ن ھ��ذا الرج��ل: ولیج��رؤ أح��د عل��ى الق��ول) هللا

وم�ن ...ف�ي ذات�ي  اختم�رتدیوان بجزئی�ھ، حص�یلة خمس�ة وعش�رین عام�ا، ال�في ھ�ذا :"قائال

ف�ي  ومتجمعةلرادة في قعر بئر عمیقة، یقرأ فیھ صورة نفسھ، كمن ینظر إلى المیاه الحزینة ا

 .2"قعر النفس 

                                                            
 .181ص " وانعكاساتمذاھب األدب معالم : "األیوبي یاسین   1
 .304-303األدب تعریفھ، أنواعھ، مذاھبھ، ص : "أنطونیوسبطرس   2
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فص��رحوا ب��ھ ووص��فوا  مق��دس اعتب��روهوق��د  الح��بوالش��يء ألص��ق بال��ذات أكث��ر م��ن     

 استس�لمواویأس�ھم م�ن خیانت�ھ أو موت�ھ،  ھ�مسعادتھم بلقاء الحبیب، وشكواھم وت�ذمرھم ، وألم

 یاق��اتللتأم��ل وأح��الم الیقظ��ة، ولل��ذكریات الت��ي راح��وا یس��تعیدونھ ف��ي قص��ائدھم، متحس��رین 

الص�فاء والس��عادة الت��ي عرفوھ��ا ف�ي حی��اتھم، وتحول��ت أش��عارھم، إل�ى ن��وع المراث��ي الذاتی��ة، 

وال غراب�ة إذا "م�رض العص�ر"تنضح بالمرارة والحزن واألسى، ولھذا قیل عن الرومانسیة 

ما یشبھ السیرة الذاتیة، ألنھم دونوا فیھ�ا أح�داث أی�ام الطفول�ة، وش�جون  تحولت مؤلفاتھم إلى

المراھقة، ومشاغل الشباب، وعالئق الح�ب والص�داقة، ومتاع�ب العم�ل، وآرائھ�م ف�ي الحی�اة 

" الم�ارتین"و"موس�یھ"وت�أمالت " روس�و" اعترافاتوالموت والدین، وسوى ذلك، ومن یقرأ 

معین الوجدان الصافي، وأن أصحابھ كانوا صادقین في من  نابعیدرك أن األدب الرومانسي 

 .1حبھم وبغضھم، في تعلقھم بالحیاة 

 موض�وعاتھمس�تلھام اف�ي  الشاعر ح�رأن  دیوان الشرقیاتفي مقدمة " ھوغوHugo"أكد     

مص�ادره، فوج�ھ ض�ربة إل�ى الكالس�یكیة الت�ي كان�ت تس�تقي م�ن األق�دمین، وف�ي  اختیاروفي 

ف���ي  اللیبرالی���ةالرومانس���یة لیس���ت إال "أح���دث ث���ورة أدبی���ة، وأعل���ن أن " ھرن���اني"مس���رحیة 

األص����وات "و"وأغ����اني األص����یل"،"أص����وات الخری����ف: "دواوین����ھ األربع����ة، وأم����ا "األدب

عر الغن�ائي ب�أبھى حلل�ھ، وت�دخل الش�اعر أكث�ر ، فإنھا تجس�د الش�"والظالل األشعة"و"الداخلیة

 .2من صمیم النزعة الرومانسیة 

ھ�و زع�یم الرومانس�یة،  "فكت�ور ھوغ�وHugo"، أن "الت�أمالت"یتضح م�ن مقدم�ة دی�وان     

وم�ن أل�م وكآب�ة وح�زن، وخ�وف م�ن  ال�ذاتبما تمثلھ من ص�دق وص�راحة ف�ي الح�دیث ع�ن 

ئیة شفافة، ولغة سھلة تحمل بیسر ولطافة ھاجس الموت، وعیش من ذكریات الماضي، وغنا

 اس����تطاعلق����د " ت����ینtun "زف����رات ال����نفس، وخی����ال مب����دع، كم����ا یق����ول الناق����د الفرنس����ي

"Hugoوأحاسیسھ إل�ى رؤى ومش�اھد، وأفك�اره إل�ى تجلی�ات م�ا  انطباعاتھأن یحول " ھوغو

                                                            
 .304المرجع السابق ص   1
 .284ص " الرومانتیكیة:"ھالل محمد غنیمي  2
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واألفك�ار، ورائیة، وقد تمكن من أن یصھر ف�ي بوتق�ة نفس�ھ األش�یاء الخارجی�ة، واألحاس�یس 

 .1لیصبح فرید ذاتھ في األدب الفرنسي

ھ��و ش��اعر الغنائی��ة ب��ال من��ازع، وترتك��ز غنائیت��ھ عل��ى " ھوغ��وhugo"ویمك��ن الق��ول أن    

، وأحالم غامضة، وأحاس�یس، وأل�م یق�ل ع�ن نفس�ھ إن�ھ ص�دى ألص�وات وانفعاالتذكریات، 

عمق�ت أص�التھ اإلنس�انیة، ، والمنفى، ابنتھموت  اآلخرین، والطبیعة وهللا، وإن تجربة الموت

اآلخرین، فذابت غنائیتھ في غنائیتھم متناغمة في قص�ائده، ول�م  بأحاسیسوصھرت مشاعره 

یبق موضوع ذو صلة بالوجدان إال كان لھ نصیب في أدبھ الحب، والعطف األب�وي، ولط�ف 

األوالد، والم��وت، ومص��یر اإلنس��ان، وح��ب ال��وطن، والحری��ة، وجمیعھ��ا موض��وعات حبیب��ة 

 .2قلوب الرومانسیین إلى 

 

    

 الخیال)4

م��ن إحساس��ات س��ابقة تختزنھ��ا یعتب��ر الخی��ال ملك��ة یس��تطیع بھ��ا األدب��اء أن یؤلف��وا ص��ورھم  

 جدی�دث�م بنائھ�ا م�ن  الم�دركاتعقولھم، وبذلك یقوم الخیال عند األدباء على دع�وة المحس�ات 

ف��التفكیر موض��وعي یق��وده غ��رض مح��دود ھ��و  التفكی��روھ��ذا یقودن��ا إل��ى التمیی��ز بین��ھ وب��ین 

محاول��ة معرف��ة الحقیق��ة، أم��ا الخی��ال ف��ذاتي یعم��د إل��ى التفس��یر ف��ي الحق��ائق ویض��یف إلیھ��ا 

 الخی��الأن التفكی��ر ورقی��ة یع��وق "عالق��ات جدی��دة حس��ب تص��ور األدی��ب، ل��ذلك یمك��ن الق��ول 

لی�ھ ف�إن الخی�ال ل�یس وع3بدلیل أن األمم البدائیة في أول نش�أتھا كان�ت أكث�ر خی�اال وأس�اطیر 

تجمی��ع آل��ي لص��ور تتن��افر بطبیعتھ��ا، ب��ل ال ب��د أن یراع��ي األدی��ب ف��ي نس��ج ص��وره وحق��ائق 

                                                            
 285ص ,مذاھبھ, أنواعھ,األدب تعریفھ  : انطونیوسبطرس 3
 .286األدب تعریفھ، أنواعھ، مذاھبھ، ص : أنطونیوسبطرس   2
قضایا النقد العربي قدیما وحدیثا دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان : داوود غطاشة حسین راضي   3

 .116ص  2000طبعة أولى سنة 
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فعملی�ة الخی�ال ھ�ي عملی�ة واعی�ة ف�ي  الق�ارئال تفقد ھذه الص�ور تأثیرھ�ا عل�ى  ىحت األشیاء

 1المقام األول 

ع�ن طری�ق  واالرتی�ادف�ذھب إل�ى أن الخی�ال ق�وة ق�ادرة عل�ى الكش�ف "كی�تس kits "أم�ا      

 .2الخلق والحس والجمال، كما أنھا قادرة على بلوغ الحقیقة القصوى

بالخی�ال ولخاص�ة بع�د أن آمن�وا ب�أن الروع�ة  واعتنواأطلق الرومانسیون العنان للعاطفة،     

ال تتحقق إال عن طریق التجربة الذاتیة المستجیبة لما ترشد إلیھ العاطف�ة ف�ي معناھ�ا في الفن 

اإلنساني الشامل، وھكذا بدأت النظرة إلى الخیال تتغیر منذ أواخر القرن الثمن عشر ومطل�ع 

ھ�ائال ف�ي الفلس�فة الرومانس�یة الت�ي كان�ت ث�ورة  انتص�اراالقرن التاسع عشر، وحق�ق الخی�ال 

على كل المف�اھیم الكالس�یكیة، فاتج�ھ الرومانس�ي إل�ى أن تعتق�ي عل�ى خ�واطره  حقیقیة شاملة

م��ن الخی��ال م��ا یحیلھ��ا م��ن منطق��ة األقط��ار إل��ى ع��الم األوھ��ام، أوھ��ام القل��ب الفن��ي بمش��اعره 

 .3وآمالھ 

 

لقد ك�ان الخی�ال الرومانس�ي خی�اال طموح�ا، یتطل�ب مث�اال ل�ھ أینم�ا وج�ده ف�ي غی�ر زمان�ھ     

إال م�ن ذات نفس�ھ، وال یت�اح ل�ھ فھ�م م�ا تج�یش ب�ھ عواطف�ھ  وأخ�راأوال  یس�توحیھمكانھ، ال و

یل��ة الت��ي یخفیھ��ا عل��ى الحق��ائق، إذ أن األحاس��یس والعواط��ف ال وأمال��ھ إال بالص��ورة واألخ

إال صوره وكل كنوز المعرفة والسعادة اإلنسانیة  تسبغ عن نفسھا إال في الصور، وال تفصح

 .4مقصورة على الصور 

الرومانس�یون بالخی�ال فص�ار عن�دھم وس�یلة أساس�یة إلدراك الحق�ائق فجعل�وه مح�ل  اھتم     

ونظ��را لتواص��ل ج��ذور الخی��ال ف��ي .إلی��ھ وجعل��وه المنف��ذ الوحی��د للحقیق��ة واحتكم��واالعق��ل، 

ھ�ذا المقی�اس  ض�بطالمفاھیم النقدی�ة الرومانس�یة، فق�د أف�رد ل�ھ النق�اد دراس�ات ج�ادة، حاول�ت 

                                                            
 .117المرجع نفسھ ص   1
 .117المرجع نفسھ   2
 .57الرومانتیكیة ص : محمد غنیمي ھالل   3
 .66الرومانتیكیة ص : محمد غنیمي ھالل   4
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الش�عراء ال�ذین س�اھموا ف�ي ھ�ذه الدراس�ات حی�ة، وم�ن وص�ور ش�عریة الفني إلخراج قوالب 

، "س�یرة أدبی�ة"ب�الغ إذ أف�رد ل�ھ فص�وال ف�ي كتاب�ھ  باھتم�امالذي لقي الخی�ال عن�ده " كولردج"

الخیال ملكة تحقق الجو المثالي ف�ي  اعتبرجعلت من فكرة الخیال جزءا من فلسفة عامة، فقد 

الت�ي ت�رى أن ملك�ة الخی�ال ض�رورة الجمالی�ة " ك�انط"ة القصیدة، وبذلك یكون قد ت�أثر بفلس�ف

ھامة وأساسیة في جمیع عملیات المعرفة، فالخیال إذا یمكن العقل في حاالت الشعور العادي 

من التمییز بین نفسھ وعالم الموض�وعات، أم�ا ف�ي ح�االت الش�عور الفلس�في، فیص�بح الخی�ال 

التمیی�ز والتن�اقض ب�ین ال�ذات  ألس�اس ھ�ذاھو القوة التي تمكن الفیلسوف من التأم�ل الب�اطني 

  .1وضوع وبالتالي تمكنھ من إزالة ھذا التناقضوال

 

 

 

 

 

  :الموت)5

، وجھ��ان لعمل��ة واح��دة، وعل��ى ك��ل ح��ال ف��إن زم��ن الرومنطیقی��ةإن الف��رح والح��زن عن��د     

الس��عادة قص��یر، وس��رعان م��ا یح��ل محل��ھ زم��ن الع��ذاب واألل��م، والح��زن، والف��رح، والع��ذاب 

واأللم، م�ن مس�تلزمات لح�ب ولك�ن، إذا تح�ول الح�ب إل�ى قطیع�ة وذاق الحبی�ب م�ّر الف�راق، 

 وانط�وىاألمل والرج�اء ب�العودة إل�ى األلف�ة وال�ود، ش�عر المول�ھ بالس�ویداء والكآب�ة،  وانقطع

على ذاتھ یتذكر الماضي ویحن إلیھ، في ما یشبھ العزلة، وقد یلجأ إلى الكحول لینسى م�ا ھ�و 

فیھ من ھم وشقاء، فتزداد حالتھ سوءا، فیتملكھ الیأس، ویطلب الموت ویش�تھیھ ولش�ده ت�زداد 

 " لوسي"في " دوموسیھ"ه، یقولذكره في شعر

                                                            
 .118عربي ص القضایا النقد : داوود غطاشة، حسین راضي   1
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 عندما أموت، یا أصدقائي األعزاء 

 شجرة صفصاف عند القبر  ازرعوا

 فأنا أحب أوراقھا المحزونة 

وحفرت ھذه األبی�ات عل�ى " دوموسیھ"وقد زرعت، بالفعل شجرة صفصاف عند ضریح     

 .1لوحة الشاھد 

ق�د بق�ي ف�ي  یرھم�اوغ" فین�يfuns"و " موس�یھmos sut"الموت عن�د  استشھادوإذا كان     

عن��دما " جوت��ھgota"ل"ف��ارترfartar"ف��ي حی��ز الحقی��ق ف��ي روای��ة  انتق��لنط��اق التمن��ي فإن��ھ 

ھ�ذه الروای�ة وت�أثروا بھ�ا، وھك�ذا  ق�رؤوالذین اواقت�دى ب�ھ كثی�رون م�ن الش�بان، البطل انتحر

ھ�و إال عب�ور إل�ى الع�الم اآلخ��ر،  ب�ھ تكتم�ل س��عادة المحب�ین، وم�ا س�اميیص�بح الم�وت ھ�دفا 

  2أن النفس خالدة  باعتبار

                                                            
 . 305/306األدب تعریفھ، أنواعھ، مذاھبھ، ص : "أنطونیوسبطرس   1
 . 306المرجع السابق ص   2
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 :نبذة عن حیاة الشابي ) 1

  :حیاتھ)أ   

ببل�دة الش�ابیة إح�دى  1909فیف�ري  24ب�ن محم�د ب�ن إب�راھیم الش�ابي ول�د ف�ي  القاسمھو أبو 

بالجنوب التونسي، وھي بلد ذات طبیعة خالب�ة " بالد الجرید"الكبرى" توزر"ضواحي مدینة 

 .1ساحرة، وكان أبوه محمد الشابي قاضیا 

یحرص على تحفیظھ القرآن الكریم، فما أن بل�غ التاس�عة م�ن عم�ره حت�ى ك�ان وكان أبوه     

وھ�و  1921، وفي ع�ام قایستلقى تعلیمھ األول في الُكَتاْب في بلدة قد أتم حفظھ بكاملھ، وقد 

بكلی��ة  التحاق��ھحی��ث ت��م  التونس��یةف��ي الثانی��ة عش��ر م��ن عم��ره، أرس��لھ وال��ده إل��ى العاص��مة 

ن��ائًال ش��ھادة  1927ع��ن التعل��یم فیھ��ا، حت��ى تخ��رج منھ��ا س��نة  الزیتون��ة لكن��ھ ل��م یك��ن راض��یا

 .2"التطویع"

، وف�ي 1930في العام الالحق إلى المدرسة التونسیة للحقوق ونال اإلج�ازة س�نة  وانتسب     

نكب بوفاة والده المحبوب وطفح�ت الك�أس بموت�ھ، ھ�ذه الوف�اة الت�ي س�اھمت ف�ي  1930سنة 

وف�اة الفت�اة الت�ي أحبھ�ا ف�ي تل�ك الحقب�ة أیض�ا، وزواج غی�ر  زیادة أالم أبي القاسم، فضال عن

بط��ابع الح��زن  انطب��عموف��ق، وك��ان لھ��ذه الح��وادث ت��أثیر عمی��ق ف��ي حیات��ھ وش��عره ال��ذي 

 " :موت"واإلحساس بالكآبة والمرارة وإلى ھذا یشیر الشابي في قصیدتھ یا

  یا موت قد مزقت قلبي        

 وقصصت باألرزاء ظھري      

 وفجعتني فیمن أحب      

                                                            
 . 73دار مكتبة الحیاة بیروت ، بدون طبعة ص  وشعرةالشابي حیاتھ : محمد كرو  1
 . 9و8ص  2008، سنة  1شاعر الحیاة والخلود ھاني الخیر، دار فلتیس طبعة : أبو القاسم الشابي  2
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 1ومن إلیھ أبث ّسري     

أما حیاتھ الخاصة، فإن�ھ ك�ان یع�اني م�ن م�رض خطی�ر ف�ي قلب�ھ، بش�كل دائ�م ومتزای�د ل�م     

 1934أكت�وبر  9تفلح معھ�ا وس�ائل الع�الج ف�ي معالجتھ�ا، ث�م ت�دھورت ص�حتھ كثی�را، وف�ي 

ش�ابیة مس�قط رأس�ھ حی�ث توفي في المستشفى اإلیطالي بتونس العاصمة، ونقل جثمان�ھ إل�ى ال

   .2دفن فیھا 

 والتجدیدومن یطالع على شعر الشابي یجده شعرا رومانسیا، تتحقق فیھ عالمات الریادة      

ومیخائی�ل نعیم�ة  جب�رانوال س�یما جب�ران خلی�ل  المھج�رویظھر فیھ بوضوح ت�أثره بش�عراء 

 .وإیلیا أبو ماضي 

  :األدبیةأعمالھ ) ب

 االس�تعارةفي أدب الشابي، شعره ونثره، عمق المعنى وجم�ال  االنتباهما یلفت من أجمل     

مع بساطة في األداء، وسھولة في التركیب، أما ألفاظھ فقد كانت بعی�دة ع�ن الغراب�ة إّال قل�یال 

األلف�اظ، ب�ل ینتخبھ�ا، لیس�تعمل القری�ب منھ�ا،  اص�طیادمما یسھل إدراك معناه، إن�ھ ال یفتع�ل 

 :وعمیقا، ومن ذاك والذي یحمل معنى عفیفا 

 .الم ِعطًرا یرُف فوق ُوُرودكَ                   باألخكنُت في فجري الموشح      

 3.، في نشوٍة ِبَوحْي نشیدك لكيحالما، ینھُل الضیاء وُیْصَغى                       

د ف��الفجر والعط��ر ونھ��ر الّض��یاء، كلھ��ا ذات مع��اٍن قریب��ة، ولكنھ��ا أت��ت داخ��ل نس��یج جدی��    

طریف، إن األسماء التي تحمل مدلوالت ألشیاء مادیة، تتحول في قاموس شاعرنا إلى معاٍن 

نفسیة، نصلح للداللة على العاطف�ة والش�عور، فك�أن مش�اعره ك�ل ش�يء  ، وكأنم�ا ل�م توض�ع 

اإلحساس�ات الدقیق�ة الرفیق�ة الیقظ�ة، إن�ھ یجم�ع ك�ل مفردات�ھ  ل تل�ك األس�ماء إال لت�دل عل�ى ك

                                                            
-173ص  2010سنة  3طبعة  المسیرة،دار  الحدیث،مدخل لدراسة الشعر العربي  :إبراھیمخلیل   1

174. 
 . 174المرجع السابق ص   2
ص  1997سنة  1رحلة طائر في دنیا الشعر، الدار المصریة اللبنانیة ، طبعة : اني عبد العزیز  النعم  3
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لعظیم�ة الھائل�ة، وأش�یائھا الرقیق�ة الدقیق�ة، یجمعھ�ا لیس�تعیدھا مت�ى ش�اء، ویؤل�ف بمدلوالتھا ا

بینھا تألیفا یلفت قارئ أدبھ إلى تل�ك األنح�اء الخفی�ة ف�ي مس�احات الش�عور داخ�ل نفس�ھ، وإن�ھ 

 :لیصف أدبھ قائال 

 أشدو بموسیقى الحیاة ووْحیھا                  وأذیب ُروح الكون في إنشاد     

إن��ھ حًق��ا ی��ذیب روح الك��ون ف��ي أدب��ھ الب��اھر، وأس��لوبھ العظ��یم، وترجمت��ھ لم��ا یعتم��ل ف��ي    

 :ضمیره المصقول ونفسھ الحساسة، حیث یقول 

 1من كان ِمْثلِي                  في حساسیتي، ورقَّة نفسي  الشقي والشقي

ا موس�یقاه، فھادئ�ة كما یتمیز شعره بكثرة األلف�اظ الدال�ة عل�ى األل�م والم�وت والع�ذاب، أم�    

حینا كھدوء اللیل أیام الربی�ع، وص�اخبة حین�ا آخ�ر كری�اح الش�تاء المزمج�رة، والطبیع�ة الت�ي 

منھا مادة قصائد كثیرة، وتوك�أ ف�ي بع�ض رم�وزه عل�ى جوان�ب  واستمدأغرم بھا، المعجمیة 

 .كثیرة منھا 

 تق���اربوالمكالرم���ل  والس���ھلةلقص���ائده األوزان الش���عریة الخفیف���ة  اخت���اروق���د    

وھ�و ك��ان  اللف�ظأغراض�ھ المعنوی�ة، ألن�ھ ك�ان مم��ن یق�دمون المعن�ى عل�ى لخدم�ة  والكام�ل

بع�ض األحی�ان ال یلت�زم كلی�ا بالقوال�ب اللفظی�ة ،  يون�راه ف� ثانی�افسھ أوال، ولآلخرین ینظم لن

قیین في التحرر من أعباء القافیة، واللفظ�ة المف�ردة، فیحملھ�ا م�ا ینطالرومفیسیر على طریقة 

 2.تطیق مما یبعد بعض ألفاظھ عن البیان والوضوح، إلى غیاب الغموض والرمزال 

على العموم فإن ش�عره، یت�راوح ب�ین الحداث�ة والق�دم، وب�ین النقم�ة والتس�لیم، النقم�ة عل�ى     

ولكن�ھ ل�م یستس�لم ف�ي ح�ال، حت�ى إن�ك ت�راه یعت�رض  ث البالي، والتسلیم لألمر الواقعالمورو

، وال م�ن العقی�دةساخرا غیر مبرر من الناحیة األخالقی�ة  اعتراضاة على القدر في مواقع عد

 .الناحیة الموضوعیة 
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وكان أعده للطبع ورتبھ على طریقتھ، قبیل وفاتھ بقلیل ول�م  یعد دیوانھ أھم أعمالھ األدبیة    

ی��تمكن م��ن نش��ره، ف��أتم ھ��ذه المھم��ة أخ��وه محم��د األم��ین الش��ابي، وبإش��راف أحم��د زك��ي أب��و 

 1". أغاني الحیاة" اسمھشادي، حیث صدر الدیوان فیما بعد، وكان 

 : الشابي ومدرسة أبولو)2

الشابي إبداع أدبي كبیر بدأ تألقھ في الزیتونة، وطوق ھذا اإلب�داع ف�ي أف�ق وطن�ھ ت�ونس،     

ھ�ذا الش�اعر الش�اب الطم�وح بال�دكتور أحم�د زك�ي  اتص�لأخیرا إلى القاھرة، حیث  انتھىثم 

أبو شادي صاحب مجلة أبولو، ونشر أبو شادي لشاعر ت�ونس الش�ابي روائ�ع م�ن ش�عره ف�ي 

فی�ھ  ف�راو، لشابيس في مصر وفي العالم العربي ما نشرتھ ھذه المجلة مجلة أبولو، وقرأ النا

، وب�أبوللشاعرا أصیال من طراز رفیع، وسار ذكره ف�ي ك�ل مك�ان، ت�رى ل�وال ص�لة الش�ابي 

إن الش�ابي ش�علة مض�یئة م�ن .... ھل كان یمكن لمختلف أنحاء ال�دنیا أن ت�ردد ش�عر الش�ابي؟

 .2ال مثیل لھ  الشاعریة واألصالة والمجد األدبي الذي

وعط���ارد ل���دى  الروم���انوھ���و ھ���رمس ل���دى  الیون���انإل���ھ الفن���ون ل���دى  :بول���وأ معن���ى)ب

الكل��دانیین، وتح��وت عن��د الفراعن��ة، وھ��و عن��د الع��رب ل��یس إلھ��ا وإنم��ا ش��یطان طبق��ا لق��ول 

 : الشاعر

 3إني وكل شاعر من البشر                شیطانھ أنثى وشیطاني ذكر 

العبقری�ة،  اشتقتویبدو أن شیاطین الشعراء ھذه كانت تسكن في واد یقال لھ عبقر، ومنھ     

تثی�ر ع�ددا م�ن التس�اؤالت، ل�یس فق�ط فیم�ا یتعل�ق بس�ؤال " أبول�و"على أن تسمیة الجماع�ة ب

العقاد عن عطارد، إذ أن أبا شادي ی�رى أن النق�ل ع�ن الكل�دانیین ل�یس أفض�ل م�ن النق�ل ع�ن 

إن المجل��ة الت��ي ترص��د لنش��ر األدب العرب��ي والش��عر العرب��ي ال :" العق��ادالیون��ان، أم��ا ق��ول 

صالح لمثل ھذه الجماع�ة،  اسملُْو المأثورات العربیة من شاھدا على خُ  اسمھاینبغي أن یكون 

                                                            
 .10المرجع السابق ص   1
 . 66طبعة أولى ، ص  2002سنة  للكتابذاكرة الشعر ، الھیئة المصریة العامة : عصفور جابر   2
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فإني أرى ما بالید حیلة، إذ أن الذي یرعى الشعر عند العرب ش�یطان ول�یس إل�ھ، وم�ن غی�ر 

 .1شیطان  باسمالمعقول أن یسمي شادي مجلتھ 

 :مدرسة أبولو  )ب

حرك�ة أدبی�ة عظیم�ة ف�ي الش�عر العرب�ي الح�دیث، ویمث�ل ش�عراؤھا " أبولو"تمثل مدرسة     

یمك��ن  مجموع��ة م��ن الش��عراء المب��دعین ال��ذین یع��د ف��نھم الش��عري، ونت��اجھم األدب��ي قیم��ة ال

 2.س الشعر الحدیث إھمالھا أو إغفالھااردل

أن أعلن الش�اعر المص�ري ال�دكتور أحم�د زك�ي أب�و ش�ادي  1932حدث في سبتمبر عام     

وجع�ل مركزھ�ا " جماعة أبول�و"في القاھرة میالد ھیئة أدبیة جدیدة، سماھا ) 1892-1955(

وتجمع طائفة من أعالم األدباء والشعراء والنقاد، ومعھم جماعات م�ن أدب�اء الش�باب  القاھرة

وكام�ل كیالن�ي، وأحم�د  ط�ھح�رم، وإب�راھیم ن�اجي، وعل�ي محم�ود أحمد م: ومن بین ھؤالء 

وأحمد الشایب، وتولى أب�و ش�ادي أمان�ة س�ر ھ�ذه الھیئ�ة األدبی�ة بص�فة دائم�ة، واختی�ر  ضیق

 3.أمیر الشعراء أحمد شوقي رئیسا لھا

عقدت الجلسة األول�ى لھ�ا برئاس�ة ش�وقي  1932عام العاشر من أكتوبر  االثنینوفي یوم     

ه، لوض��ع األس��س العام��ة لنظامھ��ا اإلداري، واألدب��ي، ول��م یع��ش بع��د ذل��ك إال أیام��ا ف��ي دار

 1932أكتوبر  22األعضاء في یوم  اجتمعمعدودات، وبعد أسبوع كامل من الحداد والحزن 

 .4في مقر رابطة األذن الجدید بالقاھرة واختاروا خلیل مطران رئیسا لھا 

 : كانت أغراض الجماعة كما أعلنت منذ میالدھا ھي ما یأتي     

 السمو بالشعر العربي، وتوجیھ الشعراء توجیھا شریفا) أ

 مناصرة النھضات الفنیة في عالم الشعر ) ب
                                                            

 . 17المرجع نفسھ ص   1
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، وال��دفاع ع��ن ك��رامتھم، وھ��ي أھ��داف واجتماعی��اترقی��ة مس��توى الش��عراء مادی��ا وأدبی��ا ) ج

 .العصبة األندلسیة، وأھداف مدرسة الدیوان تالقت مع أھداف الرابطة القلمیة و

كان��ت عض��ویة الجماع��ة مفتوح��ة ف��ي مص��ر وجمی��ع األقط��ار العربی��ة للش��عراء خاص��ة،     

 .1واألدباء ومحبي األدب عامة 

 وأفكارھ�ا، وتنشر أدبھ�ا، وت�ذیع اسمھانذ میالد ھذه الھیئة األدبیة أصدرت مجلة تحمل مف    

 افتتاحی�ةلة خصصت للشعر ونقده في العالم العربي، وف�ي ، وھي أول مج"أبولو"وھي مجلة 

نظرا للمنزلة الخاصة التي یحتلھا الشعر بین :"العدد األول من أعدادھا كتب أبو شادي یقول 

فنون األدب، ولما أصابت رجالھ من سوء الحال، بینم�ا الش�عر م�ن أج�ل مظ�اھر الف�ن، وف�ي 

نخص��ھ بھ��ذه المجل��ة، الت��ي ھ��ي األول��ى م��ن ت��دھور إس��اءة لل��روح القومی��ة، ل��م نت��ردد ف��ي أن 

نوعھا في العالم العربي، كما لم نتوان في تأسیس ھیئة مستقلة لخدمتھ ھي جمعیة أبولو، حبا 

 .2" إحاللْھ مكانتھ السابقة الرفیعة، وتحقیقا للتآخي والتعاون بین الشعراءفي 

للشعر والموسیقى، ف�نحن  وبأبوللكما كانت المیثولوجیا اإلغریقیة تتغنى : "كما نجده یقول    

نتغنى في حمى ھذه الذكریات، التي أصبحت عالمیة، بك�ل م�ا یس�مو بجم�ال الش�عر العرب�ي، 

 .3"وبنفوس شعرائھ

 : حیا بھا میالد ھذه الجماعة ومجلتھا جاء فیھا " لشوقي"وفي صدد العدد نفسھ قصیدة      

 فإنك من عظاك الشعر ظل          مرحبا بك یا أبولو           !! أبولو           

 4رحلوا وحلوا  جنباھاوأنت للبلغاء سوق                    على عكاظ،           

م، والحزن، وف�ي الشعریة في جو كان یسوده الظال" أبولو"ومن العجب أن تظھر مدرسة    

   في تاریخنا القومي، وفي خ�الل أزم�ة عالمی�ة عاتی�ة، وك�ان أكث�ر ش�عراء  یلفترة لیس لھا مث

ھ��ذه الجماع��ة م��ن ص��میم الش��عب، وأبن��اء الفالح��ین والفق��راء، وف��ي الع��ام ال��ذي ظھ��رت فی��ھ، 
                                                            

 . 14المرجع السابق ص   1
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حافظ وشوقي قد لقیا ربھما، وقام المجتمع اللغوي، وكلی�ة اللغ�ة العربی�ة ف�ي الق�اھرة، وظل�ت 

الفكری��ة واألدبی��ة لھ��ا بقی��ت  االمت��داداتھا ق��د فت��ر، إال أن الجماع��ة باقی��ة، وإن ك��ان نش��اط

 .1دویا في األدب والشعر والنقد آراؤھامستمرة حتى الیوم، وأحدثت 

الش��عریة، تل��ك الت��ي تجم��ع " أبول��و"وم��ن ث��م ینبغ��ي اإلش��ارة إل��ى أن المقص��ود بمدرس��ة     

 باالتج�اھینفي ھیامھم مجموعة من الشعراء غلبت على نتاجھم األدبي روح التجدید المتمثل 

أح�د " أبول�و"األول ھو الغال�ب، مم�ا یؤك�د أن مدرس�ة االتجاهالرومانسي والرمزي، وإن كان 

م�ن داخ�ل البیئ�ة األدبی�ة  ن�ابعاألدبیة الحدیثة، سواء كان ھذا التأثر  باالتجاھاتمظاھر التأثر 

 .2العربیة أم من خارجھا 

 :أثر مجلة أبولو)ج

ھي األولى من نوعھا في العالم العربي، فلم تسبقھا مجلة أخ�رى " أبولو"لقد كانت مجلة      

 .تتخصص في نشر الشعر ونقده، وال تنشر غیر ذلك، ومن ثم كانت أھمیتھا العظمى

وق��د عنی��ت ب��أبواب الش��عر المختلف��ة، وم��ن ذل��ك ش��عر الفلس��في، وش��عر الح��ب، والش��عر     

المترجم، وش�عر الطبیع�ة، ودع�ت إل�ى القصصي، وشعر التصویر، وشعر األطفال، والشعر 

أن الف�ن ھ�دف أن یكون الشعر خالصا للشعر، ورفضت التكس�ب بالش�عر، وأن یك�ون للش�عر 

 غیر فني 

ودع��ت إل��ى تغیی��ر الق��وافي واألوزان ف��ي القص��یدة الواح��دة، وكتاب��ة الش��عر المرس��ل غی��ر    

والقص���یدة  القصص���يوكتاب���ة الش���عر  المنث���ورمتقی���د ب���القوافي، أي الش���عر الح���ر أو الش���عر 

م��ن نظ��ام الموش��حات األندلس��یة، واألوب��رات الش��عریة، وغی��ر ھ��ذا م��ن  واالس��تفادةالھرمی��ة، 

ناحیة التحرر من الشكل التقلیدي للقصیدة العربیة، كما دعت إلى الوحدة العضویة في العم�ل 
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األدب��ي، ول��م تع��د الوح��دة وح��دة البی��ت ف��ي القص��یدة، وإنم��ا أص��بحت القص��یدة ص��ورة حی��ة 

 1كاملة مت

أضف إلى ذل�ك أنھ�ا ن�ادت ب�الغوص ف�ي ال�نفس اإلنس�انیة والطبیع�ة والتأم�ل فیھ�ا، بحی�ث     

أصبح الش�عر ص�ورة ع�ن نفس�یة ص�احبھ، وإل�ى تراس�ل الح�واس، ومبع�ث ذل�ك كل�ھ الفردی�ة 

 والحزن والشك التي تتمیز بھ الرومانسیة، وماإن

من�ھ ال�دیوان، وأذاعت�ھ  حت�رزتوابثق عنھا من مذاھب، ك�ل ھ�ذا ن�ادت ب�ھ مدرس�ة المھج�ر، 

 .2أبولو 

إال أن س��مة التجدی�د كان��ت ھ��ي فعل�ى ال��رغم م��ن أن المجل�ة ق��د نش��رت قص�ائد للتقلی��دیین،     

 :الغالبة علیھا، ویظھر ذلك على ثالث محاور 

بالم��ذھب الرومانس��ي، وال س��یما ال��ذین ی��دینون  الغ��ربییننش��ر ت��راجم ع��ن حی��اة الش��عراء ) 1

 .ترجمات قصائدھمإضافة إلى نشر 

الحدیث��ة ف��ي الش��عر  واالتجاھ��اتنش��ر الدراس��ات النقدی��ة الت��ي تتن��اول األعم��ال الغربی��ة، ) 2

 .الغربي 

نشر قصائد الشعراء العرب المجددین الذین تختلف روحھم الشعریة عما ك�ان س�ائدا قب�ل ) 3

 3.ذلك

ل��ك عل��ى  ش��عریة عظیم��ة، ولق��د ظھ��ر ذ كان��ت تمث��ل نھض��ةول��یس م��ن الش��ك ف��ي أن المجل��ة 

 :ایليم

ساعدت المجلة كثیرا من الشعراء الشبان ع�ل الظھ�ور بقص�ائدھم ف�وق ص�فحاتھا األول�ى ) 1

 " أبولو"،الذي نشر ألول مرة في حیاتھ بمجلة "محمود إسماعیل" في حیاتھم، ومن ھؤالء 

                                                            
مدارس الشعر العربي الحدیث بین النظریة الغربیة والتطبیق العربي دار : عباس مراد حسن   1

 . 60، ص  2003المعارف الجامعیة، طبعة أولى ، سنة 
 . 61/62المرجع السابق ص   2
 . 22/23الطبیعة الرومانسیة في الشعر العربي الحدیث ث : عوین أحمد   3
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ساعد المجل�ة كثی�را م�ن الش�عراء ال�ذین نش�روا قب�ل ص�دورھا، ولك�نھم ك�انوا مغم�ورین، ) 2

غی��ر مع��روفین عل��ى نط��اق واس��ع، فوس��عت م��ن نط��اق معرف��ة الن��اس بھ��ؤالء، وزادت م��ن 

، "الش�ابي"شھرتھم، ومن األمثلة الواضحة على ذلك العون من قبل المجلة ما ك�ان م�ن ش�أن 

صیتھ، حتى وصل إلى الشام والع�راق، وق�د ك�ان قب�ل مجلة الشاعر التونسي، الذي أضعت ال

، أول�ى 1933س�نة " ص�لوات ف�ي ھیك�ل الح�ب"ذلك ال یعرف خارج تونس، وكان�ت قص�یدتھ

 " أبولو"قصائده التي نشرھا بمجلة 

 1الرومانسي دواوین، وخاصة التي یغلب علیھا االتجاهنشر كثیر من ال) 3

الجدی���دة ف���ي الش���عر، وعنایتھ���ا  باالتجاھ���اتتھا المجل���ة ومدرس��� اھتم���امفك���ل ھ���ذا یؤك���د     

بالش��عراء، ونش��رھا لكثی��ر م��ن الش��عراء س��واء ك��انوا مقل��دین أو مح��افظین، وخی��ر دلی��ل عل��ى 

وھ�و ف�ي أع�ز مرحل�ة الذي وفت�ھ المنی�ة " أبو القاسم الشابي"ذلك، الشاعر الرومانسي الكبیر 

   من شبابھ

 :المساء الحزین قصیدة )3

 وفي كفِِّھ مْعَزٌف ال ُیبینْ              الُوُجوَد المساُء الحزینُ أََظلَّ  -1

نینْ               وفي َثغرِه َبَسماُت الشُّجونِ  -2  وفي َطرفِِھ َحَسراُت السِّ

 

 وفي قلِبِھ َصَعَقاُت الَمنونْ                 وفي صدِرِه لوعٌة ال َتقِرُّ  -3

 

َلُھ قَُبالً صاِمتاٍت كما -4  َیْلُثُم الموُت َوْرَد الُغُصون                 وقبَّ

 

كونْ               وأَفضى إلیھ بوْحيِ النُُّجومِ  -5 الِم وَلْحِن السُّ  وِسرِّ الظَّ

 

الِم الُحُزونْ                     وأَْوحى إلیھ َمزاِمیَرهُ  -6  فغنَّْت بھا في الظَّ
                                                            

 . 100الشعر الوجداني، شعر أبولو ص : عبد العزیز طلعت   1
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 وَیقضي َیؤوساً لدیھا الَحنینْ               وَعلََّمُھ كیَف تأسى النُّفوسُ  -7

 

 وأَْنَھَلُھ ِمْن ُسالِف الشُّؤونْ                وأَْسَمَعُھ َصَرخاِت القُلُوبِ  -8

 

 وفي روِحِھ ُحلٌُم ُمْسَتكینْ             فأَغفى على صدِرِه المطَمِئنِّ  -9

 

 عوٌب كزھٍر َحزینْ شجيٌّ لَ             قويٌّ َغلُوٌب كِسْحِر الُجفُونِ  -10

 

موعُ  -11  َطُروٌب وقد َظلََّلْتُھ الشُُّجونْ              َضحوٌك وقد بلَّلتُھ الدُّ

 

 وتحُضُنُھ َشَھَقاُت األَنینْ                  تعاِنقُُھ َسَكراُت الَھَوى -12

 

باِب الجمیلِ  -13 فونْ إِذا َما تأَلََّق َبْیَن            ُیشاِبُھ روَح الشَّ  الجُّ

 

نینْ               أَعاَد لنفسي َخیاالً جمیالً  -14  َلَقْد َحَجَبْتُھ ُصُروُف السِّ

 

وعاَدْت لھا ُخُطواُت الُجُنونْ            َفَطاَفْت بھا َھَجَساُت األَسى -15  

 

 فأَلقى علیِھ جماالً َكئیبْ           أََظلَّ الفضاَء جناُح الغروبِ  -16

 

 قويٍّ جمیٍل َغلُوبْ              ُحلًَّة من َجالٍل شجيٍّ وأَلَبَسُھ  -17

 

ُھورُ  -18 ھیبْ           فناَمْت على الُعْشِب ِتْلَك الزُّ  لمرأَى المساِء الحزیِن الرَّ
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 ألوكاِرھا فِرحاِت القُلُوبْ              وآَبْت طیوُر الفضاِء الجمیلِ  -19

 

حیبْ                  وقْد أَضمَرْت بأَغاریدھا -20 ماِء الفسیح الرَّ  خیاَل السَّ

 

واِم إلى الحيِّ  -21  ُیْزُجونھا في ُصماِت الُغروبْ             َوَولَّى ُرعاةُ السَّ

 

 وتقطُف زھَر الُمروِج الَخصیبْ                     فَتْثُغو حنیناً لِحْمالِنھا -22

 

 َفُروٍح َطُروبْ  بھیجٍ           وھْم ُینِشدوَن أَھازیَجھْم بصوتٍ  -23

 

 فتمنُحُھْم ُكلَّ لحٍن عجیبْ                   وَیْسَتْمِنحوَن مزامیرھم -24

 

فِق الُمْسَتطیِر الَخلُوبْ                 تطیُر بِھ َنَسماُت الغروبِ  -25  إلى الشَّ

 

بایا -26 طیبْ              وتوحي لھم َنَظَراُت الصَّ باِب الرَّ  أَناشیَد عھِد الشَّ

 

 ِسَوى أملي المستطاِر الَغریبْ                       وأَْقَبَل ُكلٌّ إلى أھلِھِ  -27

 

روبْ                فقد تاَه في َمْعَسباِت الَحَیاة -28 ْت علیھ مناجي الدُّ  وُسدَّ

 

 ُیغالُب ُعْنَف الَحَیاِة الَعصیبْ                   وظلَّ َشریداً وحیداً بعیداً  -29

 

 1ُیرفرُف حوَل فؤادي الَخصیبْ                 كاَن ِمْن قبُل ذا غبطةٍ  وقد -30

                                                            
ص  2002أبو القاسم الشابي دیوان أغاني الحیاة ، دار الجیل ، بیروت طبعة أولى سنة : كبا إمیل   1

65-66. 
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ماءَ  -31 ا أَظلَّ الَمساُء السَّ  وأسَكَر بالُحْزِن روَح الُوُجودْ                  ولمَّ

 

 َربیُع الَحَیاِة الشَّرودْ          وقفُت وساءلُتُھ ھل َیؤوُب لقلبي -32

 

 ویخضرُّ فِْرَدْوُس نفسي الَحصیدْ                الورودِ َفَتْخفُُق فیھ أَغاني  -33

 

باحِ  -34  وتمَرُح َنْشَوى بذاَك النَّشیدْ            وتختاُل فیِھ َعروُس الصَّ

 

 سالُم الفؤاِد الجمیُل العھیدْ          وَیرجُع لي ِمْن ِعراِص الجحیمِ  -35

 

المِ  -36 َلْتُھ َبناُت الظَّ  وأَلقْیَنُھ في ظالِم اللُّحودْ                  فقد كبَّ

 

 وخاَطَبني ِمْن مكاٍن بعیدْ             فأَْصغى إلى َلَھفي المستمرِّ  -37

 

كاراُت ذاَك الَھَوى -38  ولكنَّ ِسْحَر الَھَوى ال َیعودْ              َتعوُد ادِّ

 

 وِط القويِّ الُمریدْ وسخُط القُنُ             فَجاَشْت بنفس مآسي الَحَیاةِ  -39

 

ا َطَغْت َعَصفاُت القُُنوط -40  فمادْت بكلِّ َمِكیٍن َعتیدْ            ولمَّ

 

 وكاَن ِمْن قبُل َجْلداً َشدیدْ            أََھْبُت بقلبي الھلوِع الجزوعِ  -41

 

بوُر الَجل                تجلَّْد وال َتْسَتِكْن للَّیالي -42  یدْ فما فاَز إالَّ الصَّ
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ُھورِ  -43 یاجیِر َفْجٌر َجدیدْ           وال َتأَْس ِمْن حاِدثاِت الدُّ  فَخْلَف الدَّ

 

تاِء الِغضابُ  -44 وُض ِتْلَك الُورودْ            ولوال غیوُم الشِّ َد الرَّ  لما َنضَّ

 

ْبُح ِتْلَك             ولوال َظالُم الَحَیاِة الَعُبوسُ  -45  1الُبُرودْ لما َنَسَج الصُّ

 م1928جانفي  20/ه1346رجب  27نظمھا في 

الشاعر مشھد الطبیع�ة عن�د الغ�روب، مش�ھد ح�زین یبع�ث عل�ى في المقطع األول یصور     

األسى والتأمل والتفكیر مشھد الظالم وقد أخف العالم بردائھ القاتم ما یلق�ي ف�ي ال�نفس ظ�الال 

  من الكآبة واألسى

ویث�ر فیھ��ا أف��انین م��ن التص��ور والحن��ین وال��ذكریات والخی��االت البدیع��ة، ذكری��ات الطفول��ة    

 2والحب والھوى ومختلف أنواع الشجون 

بت�ل الحل�ة الجمیل�ة،  اكتس�بأما في المقطع الثاني تصویر آخر للغروب والفضاء الذي        

وقطع���انھم، وبأی���دیھم إل���ى أوكارھ���ا، وع���ودة الرع���اة ولألزھ���ار الغافی���ة، والطی���ور اآلبی���ة 

ع�اد إل�ى وك�ره  العائدات من الحقول ك�ل ، وللصبایاغریبرھم یعزفون علیھا كل لحن مزامی

یشعر باألسى، وبیتھ، إال الشاعر، فقد تاه بھ الخیال بعیدا فھو یعاني الوحدة والغربة والوحشة، 

 .3 ویحس بأنھ مشرد في ھذا العالم الجیاش بمختلف مظاھر العنف والصراع

كانی�ة ع�ودة ربی�ع إن الشاعر ضّمنھ س�ؤالھ إی�اه ع�ن إمالثالث واألخیر، ف ا في المقطعأم      

الحیاة إل�ى قلب�ھ، فیش�عر بالغبط�ة والس�رور، والمّس�رة والنش�وة والس�الم، كم�ا ض�من الش�اعر 

المقطع نفسھ رد المّساء علیھ، وخالصتھ أن الھوى كذكرى، قد یعود ولكن س�حره ل�ن یع�ود، 

لب الشاعر عواطف من القنوط والیأس والھلع، لكن الش�اعر س�رعان م�ا یھی�ب ما أھاج في ق

                                                            
 67ص  2002أبو القاسم الشابي دیوان أغاني الحیاة ، دار الجیل ، بیروت طبعة أولى سنة : كبا إمیل   1
ص  1997شرح دیوان أبي القاسم الشابي ، دار الفكر العربي بیروت ، طبعة أولى سنة : حي شامي ی  2

170 . 
ص  1997شرح دیوان أبي القاسم الشابي ، دار الفكر العربي بیروت ، طبعة أولى سنة : شامي یحي   3

171. 
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ویص�ّبر، عل�ى ح�وادث الزم�ان، أن یأم�ل الخی�ر والف�الح، إذ أن وراء المس�اء  یتجل�دبقلبھ أن 

 وإن م���ن بع���د الظلم���ة وال���دیجور، الص���باح، وخل���ف الغ���یم، الن���ور، وبع���د الش���ّتاء الربی���ع، 

 .1والتباشیر

 : شرح المفردات 

 ال یتضح = ما یعزف علیھ من اآلالت الموسیقیة ، الیبین= المعزف -

 مفردھا حسره وھي التلھف = نظره ، حسرات= األحزان ، طرفھ= الشجون -

 التسكن = حرقة الحزن والھوى والوجد ، التقر= لوعة -

 أعلمھ= ُیَقبِّل ، أفضى إلیھ= جلبة الموت وضرباتھ ، یلثم= صعقات المنون -

 یموت = تْحَزْن ، یقضي= جمع الحزن وھو األرض الغلیظة ، تأسى =الحزون -

 رواه بشرب متصل= الرجاء ، أنھلھ قانطا منقطع= یؤوسا -

 مفردھا الشأن وھو العرق الذي تجري منھ الدموع = الخمرة ، الشؤون= ُسالفِ  -

 كثیر الغلبة الیقاوم = خاضع ذلیل ، غلوب= فنام نوما عمیقا ، مستكین= فأغفى -

 ترین علیھ = عابث اله ، ظللتھ= عذب ، لعوب= شّجيٌ  -

 مفردھا ھجسة وھي مایخطر في البال = مصائب ، ھجسات= الَتَمَع ، صروف= تألق -

 2رجعت = َوَقاْر وھیبة ، آَبتْ = ثوبا ، َجَاللٍ = األلم النفسي ، ُحلةً = األسى -

وام= َولَّى -  یسوقونھا = الماشیة التي ترسل للرعي ، یزجونھا= إبتعد ، السَّ

 األناشید = ھو صوت النعاج ، األھازیج= سكوت ، تثُغو= اتِ ُصمَ  -

                                                            
 . 172المرجع السابق ص   1
ص  2005لكتب العلمیة بیروت طبعة رابعة سنة دیوان أبي القاسم الشابي ، دار ا: بسج أحمد حسن   2

147 . 
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 مفردھا مزموروھو مایترنم بھ من األناشید = یطلبون عطیة ، مزامیرھم= یستمنحون -

 ي تسقط في المغیب الحمرة التي تتركھا الشمس وراءھا وھ= الَشَفقِ  -

ِطیبْ = المتشرد ، الخلوب المتفرق= المستطیر -  الناعم العذب = یسلب ، الرَّ

 مصاعبھا = المتوحش في غربتھ ، َمْعَبَساتْ = المتبدد ، الغریب= المستطار -

 الخیر على معنى التفاُؤل = الفرحة والسرور ، الخصیب= ِغْبَطةٍ  -

 تزھو وتتمایل= فجوع بحبھ ، َتْخَتالْ الم= تظطرب ، الَحِصیدْ = َتْخفِقُ  -

 1َسَكَرى = الشمس ، نشوى= عروس الصباح -

 القدیم = مفردھا عرصة وھي كل بقعة لیس فیھا بناء ، العھید= عراص -

 مفردھا اللحد وھو القبر = المصائب والفواجع على أنواعھا ، اللحود= بنات الظالم -

 لیأسا= َغَضْب ، القنوط= ُسْخطُ إضطربت ، = ذكریات ، َجاَشتْ = اّدكارات -

مفردھا دیجور وھو = ھاجت وجاوزت الحد ، الَدَیاجیر= الخبیث الشریر ، َطَغتْ = المریدْ  -

 َتَحَرَكتْ = َزیَن ورتَب ، َماَدتْ = الظالم ، َنّضدَ 

 الحاضر المھیأ = ذي مكانة ، عتیدْ = مادْت، تحركت وإضطربت، َمِكینْ  -

ِبًرا ، تجلَّدْ = زوع ، جلداالخائف ومثلھ الج= الھوع -  2الَتْخَضعْ = َتَصَبْر ، الَتْسَتِكنْ = ُمَتصَّ

 

 

 

                                                            
 2005سنة ,طبعة رابعة ,بیروت ,دیوان أبي القاسم الشابي ، دار الكتب العلمیة : بسج أحمد حسن   1

 . 148ص 
 . 149المرجع السابق ص   2
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 : المحسنات اللفظیة والمعنویة والبدیعیة في القصیدة 

 في ھذه القصیدة نوعان وھما الجناس والسجع : اللفظیةالمحسنات ) 1

ن�اس جن�اس ت�ام ج:  ي المعنى وھو نوعانف واختالفھافي تشابھ الكلمتین في اللفظ  :الجناس) أ

 ) .ناقص(غیر تام 

زنھم�ا یسمى الجناس العامل أو المستوفي وھو أن تتفق الكلمت�ان ف�ي لفظھم�ا وو التاماس الجن

 .1یختلفان إال في جھة المعنى  وحركتھما وال

 ـ فقد كبلتھ بنات الظالم                    وألقینھ في ظالم اللُُحودِ 

فی��ھ  اتف��قھ��و جن��اس ت��ام ألن       "ظ��الم  "    و" الظ��الم"ف��ي ھ��ذا البی��ت وردت لفظ��ة    

 ) 36البیت (اللفظان في أمور أربعة ھي نوع الحرف وشكلھا وعددھا وترتیبھا 

 یعود ولكن ِسْحَر الھوى ال             ـ تعود ادكارات ذاك الھوى  

یھ اللفظان في أم�ور ھو جناس تام ألن اتفق ف" وىالھ"و"الھوى"ـ في ھذا البیت وجدت كلمة 

 ) 38البیت (أربعة ھي نوع الحرف وشكلھا وعددھا وترتیبھا 

فی�ھ اللفظ�ان ف�ي واح�د م�ن األم�ور المتقدم�ة ف�ي الجن�اس  اختل�فوھو م�ا  : ـ جناس غیر تام

  2التام بمعنى نوع الحرف والشكل والعدد والترتیب 

 تقر                 وفي قلبھ حسرات السنین  وفي صدره لوعة ال     

ھم�ا مختلف�ان ف�ي الح�رف م�ع " قلب�ھ"و" ص�دره"ح�ق ألن لف�ظ ی�دل جن�اس الال ھذا البی�ت في

 ) 3البیت (متباعدتین في المخرج 

 ولما أظل المساء السماء               وأسكر بالحزن روح الُوُجوْد     

                                                            
 . 2001سنة  مختار القاھرة ، الطبعة الثالثةعلم البدیع ، مؤسسة ال: بسیوني عبد الفتاح   1
 . 272المرجع السابق ص   2
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ی��دل عل��ى جن��اس القل��ب ال��بعض، ال نعك��س " الس��ماء"و"المس��اء"ف��ي ھ��ذا البی��ت وج��دت كلم��ة 

" المس��ا"الترتی��ب فی��ھ ل��یس جم��ع الح��روف ب��ل ف��ي بع��ض الح��روف، ق��د وج��د ھن��ا لفظت��ي 

 ) 31البیت(ھما مقلوبان ولكن ال یقلب في اللفظتان " السما"و

 تساوت فقره  مافي الحرف األخیر، وأفضلھ  ھو توافق الفاصلتین :السجع ) ب

ولك�ن  المرص�عالسجع ینقسم إلى ثالثة أنواع ھي السجع المطرف والسجع متوازي والس�جع 

 .1توجد نوعان المطرف والمتوازي " المساء الحزین"في قصیدة 

 یر بھ نسمات الُغُروْب                 إلى الشفق المستطیر الَخلُوْب تط   

فی��ھ  اختلف��توھ��ي س��جع المط��رف ألن " َخلُ��وبْ "و"ُغ��روب"ف��ي ھ��ذا البی��ت نج��د كلم��ة    

، والفاص�لة الثانی�ة "فُُع�ول"، وأما الفاصلة األولى ب�وزن  ةالتقفیفي  واتفقتالفاصلتان وزنا ، 

 )25(في البیت " ول"،"ول"والتقفیة بینھما یعني " َفُعولْ "بوزن

  2فیھ الفقرتان في الوزن والتقفیة  اتفقتھو ما  :المتوازيسجع  ـ

 َقِوٌي ، َغلُوٌب، كسحر الُجفُوْن            َشِجٌي ، َلُعوٌب، كزھٍر َحِزیْن      

وھ�ي " َلُع�وبٌ "، وفي الفاص�لة الثانی�ة كلم�ة " َغلُوبٌ "في ھذا البیت الفاصلة األولى نجد كلمة 

، "َفُع�ولُنْ "عل�ى وزن  التقفی�ةفیھ الفقرتان أو الفاصلتان في ال�وزن  اتفقتالمتوازي ألن سجع 

 ) 10(البیت " وب"،"وب"والقافیة 

 

 

 

 
                                                            

البالغة الواضحة ، دار المعارف مصر، بدون طبعة وال سنة ص : علي الجارم ومصطفى أمین   1
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 وتنقسم إلى عدة أقسام ومنھا التوریة، والطباق، المقابلة  :المعنویةالمحسنات ) 2

وھ�و طب�اق اإلیج�اب : وینقسم إل�ى قس�مین الكالمھو الجمع بین الشيء وضده في  :الطباقأ 

 .1وطباق السلب 

 .2ھو ما لم یختلف فیھ الضدان إیجابا وسلبا  :ـ طباق اإلیجاب 

 .ـ ضحوٌك ، وقد َبَلَلْتُھ الدموع               َطُروُب ، َوَقْد ظللتھ الُشُجونْ 

" ض�حوك"كلم�ة  ،" ال�دموع"والكلم�ة الث�اني " ضحوك"ـ في ھذا البیت وردت الكلمة األولى 

 ) 11البیت (طباق اإلیجاب " البكاء"بمعنى " الدموع"، وأما كلمة " یضحك"بمعنى 

 .3فیھ الضدان إیجابا وسلبا  اختلفما  ھو :ـ طباق السلب 

 ـ َتُعوُد ادكارات ذاك الھوى                ولكن ِسْحَر الَھَوى ال َیُعوْد 

، وھ��ذان الكلمت��ان ھ��و طب��اق الس��لب ألن "ال َیُع��ودْ " و"َتُع��ودُ "ـ�� ف��ي ھ��ذا البی��ت وردت لفظ��ة 

 فیھ الضدان إیجابا وسلبا  اختلف

 4بین معنى ومعنى آوالتضاد بین جملة وجملة،  وتعني :المقابلة) ب

 الُنُجوْم              ولكن ِسرَّ الظالِم، ولحن الُسُكوْن ـ وأضفى إلیھ بوحي 

بمعن�ى إخف�اٌق ولف�ظ النج�وم " ِس�رّ "بمعنى إلھ�ام، وكلم�ة " وحي"ت لفظة دھذا البیت ور ـ في

 .بمعنى ظھر أو واضح مقابلة باللفظ الظالم بمعنى مظلم 

 .المجاز الكنایة، االستعارة، التشبیھ، وھي :البدیعیةالمحسنات ) 3

                                                            
 .281المرجع السابق ص   1
 .281المرجع السابق ص   2
 .282المرجع السابق ص   3
المرجع الكامل في جمیع مواد اللغة العربیة وشواھدھا ، دار دمشق الشام طبعة أولى : نھاد تكریتي   4
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الص�فات ب�أداة ملحوظ�ة كثر من في صفة أو أ اشتركاھو عقد موازنة بین شیئین  :التشبیھ) أ

 .الشبھوجھ  الشبةالمشبھ بھ، أداة  المشبھفوظة، أركانھ ھي أو مل

                                                                                     حزین شجيٌّ َلعوٌب كزھرٍ          قويٌّ َغلُوٌب كِسْحِر الُجفُونِ ـ      

 )10البیت(باإلنسان الذي یحزن " الزھر "حیث شبھ الشاعر  تشبیھ" كزھر حزین" ـ 

 ھي لغة رفع الشيء وتحویلھ من مكان إلى آخر  :االستعارة)ب

ف��ي  واالس��تعارةفھ��ي مج�از لغ��وي عالقت��ھ المش�ابھة وتش��بیھ، ح��ذف طرفی�ھ،  :اص��طالحاأم�ا 

الجملة ھي أن یك�ون لف�ظ األص�ل ف�ي الوض�ع اللغ�وي معروف�ا ث�م یس�تعملھ الش�اعر، أو غی�ر 

 .1الشاعر في غیر ذلك األصل 

 ـ أظل الوجود المساء الحزین           وفي كفھ معزف الیبین 

ال�ذي یح�زن وح�ذف المش�بھ ب�ھ ال�ذي ھ�و " باإلنس�ان" المس�اء"حیث ش�بھ " المساء الحزین"ـ 

 ) البیت األول(المكنیة  االستعارةعلى سبیل " الحزین"رك أحد لوازمھ وت" اإلنسان"

 االس�تعارةعل�ى س�بیل " َكفِ�ھ"شبھ المساء باإلنسان وجاء بقرینھ ت�دل علی�ھ" في كفھ معزف"ـ 

 ) البیت األول(المكنیة 

إثب��ات معن��ى م��ن المع��اني ف��ال ی��ذكره ب��اللفظ الموض��وع ل��ھ ف��ي أن یری��د الم��تكلم  :الكنای��ة ) ج

 .2في الوجود فیؤمن بھ إلیھ، ویجعلھ دلیال علیھ ھیراد فإلى معني  یجئولكن اللغة، 

 ضحوك ، وقد بللتھ الدموع                طروٌب وقد ظللتھ الشجون 

 ) 11البیت (كنایة عن الحزن " بللتھ الدموع"ـ 

 ـ وألبسھ حلًة من َجَالٍل                    شجّيً ، قوّي ، جمیل ، َغلُوْب 

 ) 17البیت (ـ ألبسھ حلة من جالل كنایة عن الھیئة 

َفِق المستطیر الخلوب   ـ تطیر بھ نسمات الغروب               إلى الشَّ

 ) 25البیت (كنایة عن الفرج " تطیر بھ نسمات الغروب"ـ 

 : المتقارب على أربعة تفعیالت ـ  أما القصیدة فھي من البحر 

 ْولُْن  َفُعْولُْن  َفُعْولُْن  َفُعْوُل َفعُ 

                                                            
 .50المرجع السابق ص   1
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َل الُُجْوَد اَْلَمَساْء اَْلَحِزْیَن   ـ أَظَّ

 اَْلَمَساْء اَْلَحِزْیَن ْلُوُجْوَد ـ أََظْظُل 

//0/0 // /0/0 // /0/0// /0/ 

 َفُعْولُْن   َفُعْولُْن   َفُعْولُْن  َفُعْوُل 

 : مالمح الرومانسیة في شعر الشابي )4

األولى تشده إلى الحیاة وما تمثلھ : یترجح شعر الشابي   بین نزعتین متناقضتین       

واألخرى تمیل بھ إلى الموت الذي یتجسد في الكآبة المفرطة  وحبمن قوة وجمال 

، حتى لتصل بھ الحال إلى تمني الموت فعال، لكن  واالستسالم االضطھادوشعور 

ة عمیقة یعتبر فیھا أنھ غریب الشابي في ترجحھ بین ھاتین النزعتین یصدر عن رؤی

                                          .وطنھعن 

 :الحیاة)أ

، ب دائم یفتقر إلى الع�ون والحمای�ة، ال حج�ز ن�اعم یطم�ئن فی�ھ الحیاة عند الشابي رع    

 ممل��وءةوھ��ي ملیئ��ة باألف��اعي الش��ریرة الت��ي تھ��دده دائم��ا ال بالفراش��ات الجمیل��ة، ب��ل إنھ��ا 

ول��ذلك یب��دو الش��ابي أق��رب إل��ى الطف��ل الخ��ائف، وش��عره أدن��ى إل��ى لغ��ة  واآلالمبالخطای��ا 

تاز السیاج، سیاج المثل الجمیلة التي تمنحھ الطفولة بكل جمالھا وھولھا، إنھ یخاف أن یج

 .1األمن والراحة

ویبلغ شعور الضعف ذروتھ عندما یتصور الشاعر الحیاة كأنھا ساحة حرب تداس فیھا       

الرؤوس، اإلنسان ھنا مسحوق ومجرد من كل قیمة إنس�انیة، إن�ھ رم�ي ف�ي ھ�ذا الع�الم ب�دون 

                                                            
مالمح الموت والحیاة في شخصیة الشابي وشعره ، دار عالء الدین ، الطبعة األولى ، : طنوس جان   1

 . 83ص  2001سنة 
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بأم��ل أو رج��اء، ب��ل ھ��ي  لت��وحيمعان��اة الش��اعر عبثی��ة ف��ي الص��میم، أی��ة عنای��ة إلھی��ة، ك��أن 

 .1اإلنسان فیھا یعاني جحیمھ على ھذه األرض  جحیمیھكابوسیة 

 وإذا بالحیاة في ملعب الدھر              تداس الرؤوس باألقدام     

 وإذا الكون فلذة من جحیم                تتغذى بكل قلب دام    

جدلی��ة، فالحی��اة الس��احقة  االثن��ینفجب��روت الحی��اة ھن��ا یقابل��ھ عج��ز الش��اعر والعالق��ة ب��ین     

      یتضاعف جبروتھا عندما تغزو الشاعر سموم الضعف، وھي أیضا تزیده وھًنا عن�دما تس�تبد 

 تحاول رمیھ من جبل الحیاة الوعربھ اآلالم أو 

 یخ الضریر متسلًقا جبل الحیاة الوعر              كالش      

 2دامي األكف ممزق األقدام            مغبر الشعور      

فالشابي الیني یرسم صورة سودانیة للحی�اة كأن�ھ یعن�ي فتوتھ�ا ومل�ذاتھا، وھ�و یظھ�ر ھن�ا     

شیخا ضریرا ال شابا أمام النكبات، إنھ في غایة الضعف والوھن، ال یبصر، وق�د یھ�وي إل�ى 

أم�ام الص�عوبات،  واستس�لمالقاع الحضیض ف�ي أی�ة لحظ�ة، لق�د فق�د الش�ابي ھن�ا إرادة الحی�اة 

ذ بالمغ��امرة أو ینتش��ي ب��الرفض، ب��ل إن خض��وعھ ھ��و خض��وع الع��اجز وھ��و ھن��ا ال یس��تل

 .3المریض الذي لم یستشعر القوة في یوم من األیام، إن شبابھ عبارة عن شیخوخة ضعیفة 

في تحلی�ل الص�ور الكابوس�یة الت�ي یعرض�ھا الش�ابي، نكتف�ي  لالستضافةھنا  ةوال ضرور    

، حی��ث یس��یر دام��ي القل��ب، ی��دوس أش��واك منھ��ا، عل��ى س��بیل المث��ال بص��ورة وادي الَزَم��انْ 

وع��انى  مت��وھمالحی��اة، وی��رى الح��ق مستض��عفا والش��رور مس��تفحلة، لق��د رأى الش��ابي عك��س 

خمیلة م�ن الح�ب واألم�ان والوئ�ام، ف�إذا بھ�ا س�احة وغ�ى أو ص�حراء نقیض ماظن، لقد أراد 

 .4صعبا أو وادیا، یحفل باألشواك والغلیان  مرتقيقاحلة أو 

 
                                                            

 . 83المرجع السابق ص   1
 . 84المرجع السابق ص   2
 . 80الشابي ومدرسة أبولو ، ص : خفاجي محمد عبد المنعم   3
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 وادي الزمان الجھم أدأب في المسیر وبقیت في    

 وأدوس أشواك الحیاة بقلبي الدامي الكسیر     

 .والشرور والمآتموأرى األباطیل الكثیرة    

وإذا كانت الحیاة على مثل ھذه الرؤیا المرعبة، فمن الطبیعي أن یش�ك الش�ابي بع�دالتھا،      

 : فھي توزع خیراتھا على البعض، بینما تحرم البعض اآلخر من العبقریة أو من السعادة 

 وعقل من األضواء في رأس نابغ            وعقل من الظلماء یحطھ فدم    

 1یرف لھا النجم  سكراوأفئدة                  تذوب كآبة    حسراوأفئدة    

ال فالحیاة عاھرة ال یؤمن جانبھا وال صدیق ، بل ھ�ي تخ�دع عاش�قھا، وتق�دم ل�ھ الخم�ر       

لتسر فؤاده ولكن لتطرده خارجا، وھي تتودد إلیھ وتوسده ذراعھا ولكن لتحولھ إلى شبح م�ن 

 :الحزن والكمد 

 یا لألیام فكم سرت                قلبا في الناس لتكمده    

 ھي مثل العاھر عاشقھا          تسقیھ الخمر وتطرده   

 باألمس یعانقھا فرحا            ویضاجعھا فتوسده 

 2والیوم یسایرھا شبًحا            أضناه الحزن ونكده      

ن ال��ذي تتالع��ب ب��ھ ع��اھرة خادع��ة إنھ��ا یب��دو حی��ال الحی��اة ك��األحمق الم��أفو يفالش��باب    

، فكأنھ�ا تس�خر م�ن ض�عف رجولت�ھ وقل�ة حیلت�ھ، وال الصمیمكالسراب تتودد إلیھ لتطعنھ في 

ریب أن الشاعر یتمنى أن تكون الحیاة، بالنسبة لھ، زوجة وفیة أو ص�دیقة أمین�ة یس�تطیع أن 

یرتاح في أحضانھا، ولكن عبثا، فجرثومة الضعف كامنة في أعماق الشابي ال�ذي ینظ�ر إل�ى 

، ینب�وع مس�رات دائم�ة تھبھ�ا لبن�ي الحیاة بھذا النظ�ار األس�ود، ولیس�ت الحی�اة بص�ورة عام�ة

                                                            
  93المرجع السابق ص   1
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للش��اعر، ل��ذلك یعتبرھ��ا غ��ادرة،  یحی��لمتص��ًال كم��ا  ش��قاءالبش��ر، ولكنھ��ا ف��ي المقاب��ل، لیس��ت 

 .1 انتقاممتقلبة، تصب الّسم في الدسم وتمنح القلیل من السعادة لتروح تنتقم أفظع 

ال�ذي أعج�ب الش�ابي  "ألفرد دومین�ي"كما یعبر " الخالة"ھي  ابقد رمالحیاة ھنا لیست أما     

یعتبرھ��ا بإلح��اده، م��ع الف��ارق أن الش��اعر الفرنس��ي یعتب��ر الطبیع��ة ھ��ذه الخال��ة، أم��ا الش��ابي ف

 : مفترسة أو عاھرة أوساحة وغى، یموت فیھا البريء الضعیف، ویفوز القوي الشدید 

 إن الحیاة صراع              فیھا الضعیف یداس     

 ما فاز في ما ضغیھا         إال شدید المراس     

 االحتراسللحب فیھا شجون            فكن فتى     

  التباسالكون كون شقاء            الكون كون    

 2 واختالسوضجة         اختالفالكون كون   

ن ، عل��ى نق��یض م��ا رأین��اه س��ابقا م��ن اإلذع��ااالحت��راسوإذا ك��ان الش��اعر ی��دعو ھن��ا إل��ى     

فألن القصیدة تتناول موضوعا وطنیا یجود فیھ الشابي بنصائحھ الت�ي ت�دعو إل�ى  واالستسالم

الق��وة والع��زم، ومقاوم��ة الص��عاب، بینم��ا یظ��ل عل��ى المس��توى الشخص��ي، إنس��اًنا ال تنس��جم 

ثوریتھ الوطنیة مع وجدانیتھ المتداعیة البائسة، فھنا نجده یفتقر إلى جذوة الكف�اح والمغ�امرة، 

ف��ي ط��ور الض��عف ھ��ذا، ال یتم��رد وال یث��ور ب��ل یتقب��ل بإذع��ان مظ��اھر والغری��ب أن الش��ابي 

 3الموت كما رأینا سابقا 
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  :الحب) ب

إن مفھوم الحب عن الشابي متعدد فھو تارة یرمز للمرأة وتارة أخ�رى إل�ى ال�وطن، فھ�ذه     

التجربة تتجلى فیھا أیضا نوازع الموت، فالش�اعر ال�ذي ن�ذر حیات�ھ للح�ب، باع�ث الحی�اة ف�ي 

 .1یصطبغ شعره ھنا بلون األلم والتشاؤم والیأس  واألجسادالنفوس 

یر قصائده، یوائم الش�ابي ب�ین المتناقض�ات جمیع�ا، وھي من بواك" أیھا الحب"ففي قصیدة    

��ْم  فالح�ب ّس�ُر ش�قائھ، ولكن��ھ أیض�ا مرتج�ى أالم��ھ، فھ�و نش�وة الجم�ال ولكن��ھ، ف�ي المقاب�ل السُّ

الشابي ع�ن ج�وھره، فھ�ل ھ�و ن�ار محرق�ة تلتھ�ب ف�ي روض�ة ال�نفس،  یتساءللذلك  الزعاف

؟، ویظ�ل الش�ابي ف�ي حی�رة م�ن الظلم�اتفتقضي عل�ى طاقاتھ�ا، أم ھ�و ن�ور س�ماوي یض�يء 

أمره، ناس�با إل�ى الح�ب ص�فاة الم�وت والحی�اة ف�ي آٍن مًع�ا، فھ�و ال ی�دري إن ك�ان یع�یش ف�ي 

 : الحب أو یموت بھ فنجده یقول 

 .یا رخائي  !یا شدتي  !یا سم نفسي              في حیاتي  ! یا سالف الفؤاد   

 .ى ، أم أنت نور السماء ألھیب یثور في روضة النفس              فیطغ  

 . 2لیت شعري ، یا أیھا الحب قل لي         من ظالم خلقت ، أم من ضیاء   

ھذا الجانب المظلم في تجربة الحب عنده یعود إلى أن الشابي فقد حبیبتھ في الطفولة، لقد     

 فجعتھ الحیاة في أعز أمانیھ، وما إن فتح عینھ على محاسنھا، حتى غرزت األشواك فیھا، 

عل��ى نفس��ھ حزین��ا  انط��وىلق��د تف��تح الش��ابي عل��ى الحی��اة وإذا بالص��دمات تت��والى علی��ھ، ل��ذلك 

 : یائسا 

 وھذا اللحد قد ضم الحبیب  !ات من تھوىم  

 3َفاْبِك یا قلب بما فیك من الحزن المذیب  
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یس��أل المس��اء إن كان��ت تجرب��ة الح��ب س��تعود م��ن جدی��د ومعھ��ا س��یرجع الس��الم  يفالش��باب    

والفرح األكید، لكن المساء یجیب إجابة قاسیة، وإن لم َتْخُل من بعض العزاء، فس�حر الھ�وى 

ال یع��ود ولك��ن تبق��ى تذكارات��ھ، وم��ن خاللھ��ا یس��تطیع الش��اعر أن یس��تعید ش��یئا م��ن خ��الل 

م الش�ابي دفع�ھ إل�ى الی�أس م�ن تج�دد الح�ب، م�ع أن�ھ ف�ي الفردوس المفقود، وال شك أن تش�اؤ

م��ن ذل��ك اإلكس��یر العجی��ب ال��ذي خلق��ھ م��ن جدی��د ونف��ث  ارتش��فمرحل��ة الق��وى كم��ا س��نرى، 

 : الحیاة في شبابھ المتداعي إذ یقول 

 ھل یؤوب لقلبي ربیع الحیاة الشرود  : وقفت وساءلتھ   

 .الحصیدفتخفق فیھ أغاني الورود ویخضر فردوس نفسي   

 ویرجع لي من عراص الجحیم سالم الفؤاد الجمیل العھید   

 1تعود إدكارات ذاك الھوى ولكن سحر الھوى ال یعود   

وھ��و أحیان��ا یتش��كك ف��ي طھ��ارة الح��ب ویتس��اؤل إذا ك��ان الجم��ال الجس��دي یتناس��ب م��ع     

القات�ل، إن�ھ الجمال الروحي، فھو یخشى أن یكون كالزھرة الجمیلة، ذات العطر الجمیل لك�ن 

 : كالخضم الساحر ولكنھ یموج بالشر اآلثم 

 والّشر ، والظالل المدید؟       وخضم ، یموج باإلثم والنكر           

 2لست أدري ، فرّب زھري شذي          قاتل رغم حسنھ المشھود    

والش�ابي یص�ور طری�ق  واألل�مفالحب إذا تجرد من الجمال الروحي ھاویة ملیئة بالرعب     

طری�ق "الحب ھنا كما ك�ان یص�ور الحی�اة س�ابقا، مفعم�ة بش�تى المخ�اوف واآلالم، یق�ول ف�ي 

 : مستعیدا المعاني نفسھا " الھاویة 

 .یا زھور الحیاة ، للحب أنتن             لكنھ مخیف الورود
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فالشابي یرتعب من الجمال إذا خال من قیم الروح، أما إذا تحلت عذارى الحب بالفضیلة ف�إن 

 : الطریق تصبح مفروشة بالورود 

 1وسبیل الحیاة رحب وأنتن              اللواتي تفرشنھ بالورود 

وھكذا تبدو تجربة الحب عند الشابي، مزیجا غریًبا م�ن نزع�ات الم�وت والحی�اة، إنھ�ا الش�ھد 

والسم الزعاف، النار والنور، الجم�ال والھاوی�ة المرعب�ة، إنھ�ا شخص�یة الش�ابي الت�ي تتبل�ور 

  2بعد ، حیث یصبح الحب خلًقا متجدًدا وفردوًسا جمیًال یتملى فیھ اإلنسان نعیم الروح اإللھیة

 : التوق إلى الموت ) ج

ن��وازع الم��وت ف��ي أعم��اق الش��ابي، وب��ات یستش��عر نفس��ھ كئیب��ا ع��اجزا حی��ال  احت��دمتإذا    

الق��در والم��وت، منطوی��ا عل��ى نفس��ھ دون أدن��ى ص��لة تربط��ھ بالن��اس، س��عادة الح��ب ونعم��ة 

الت�ي یلق�ي تبعاتھ�ا بالطبیعة، أخذ یصرخ ویستغیث كي یجد مخرجا آلالمھ المبرح�ة  االتصال

ھر والحی��اة، ك��ي یت��رأف بنفس��ھ المش��لولة حی��ال دائم��ا عل��ى الغی��ر، ل��ذلك ن��راه یس��ترحم ال��د

الص��عاب، وب��دل أن یث��ور عل��ى نفس��ھ ویتح��دى الق��در، وھ��ي فك��رة ش��ائعة، ن��راه ھن��ا یتض��رع 

 : ویستكین ألن نفسھ قد بلغت التراقي 

 أما تنقضي لدیھا الرزایا  !ویح الحیاة      

 أما یكفكف ھذا الزمان صوب البالیا      

   3فإن القلوب أمشت شظایا  !رفقا  !یا دھر      

 : فھو ھنا یطلب من الحب الذي فجعھ بحبیبتھ أن یھون بالءه 

 وھون بالئي  ! فبحق الجمال ، یا أیھا الحب حنانیك بي         

 :   ي غربتھ الفاجعة على ھذه األرضوقد یخاطب ربة الشعر ، كي تخفف غلواء آالمھ ف    
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 إني بائس ، تعس        عدمت ما أرتجي في العالم  !یا ربة الشعر         

أو یلتفت إلى قلبھ المرھف فیطلب منھ الرحمة والصبر ألن الموت سیحرره من سجنة        

 : األرض 

 1رحماك قد َعذبتني بالصمت والدمع الھتون           

 لرض��وخاوھك��ذا فش��عر الش��ابي عن��دما تس��ود ن��وازع الم��وت ھ��و ش��عر الش��كوى والت��ذمر     

بعدما صرعتھ المصائب ورمتھ جریحا على قارعة الطریق، یئن  الرحمةوطلب  واالستسالم

ویس��یر ف��ي جن��ازة نفس��ھ ي أن ینع��ي الش��ابي الحی��اة العام��ة وطبیع�� واألل��مم��ن الھ��ول  مرعب��ا

الشاكیة، إذ أن شعره في الواقع، رثاء لھذه النفس الضعیفة المتألم�ة، الت�ي ل�م تس�تطع مقاوم�ة 

 .2أشواك الوجود فخنقت زھرة السعادة قبل أن تتفتح للنور 

فإذا لم یستطع ی�د العنای�ة أن توص�لھ  والسقوطالشابي یكره حیاتھ ، ویتلذذ بمشاعر الخیبة     

 : فإنھ یخور إلى أعماق الجحیم، إذ نجده یقول  القمةإلى 

 .3اآلالم  واسقنيغنني یا صاح ن أنات الجحیم               

وصل الشابي إل�ى طری�ق مس�دود، فق�د اإلیم�ان والرج�اء والمحب�ة وھ�ي الفض�ائل ال�ثالث     

الت��ي تنق��ذ اإلنس��ان م��ن الس��قوط ف��ي جح��یم اآلالم، فالحی��اة عن��ده م��زیج م��ن اللعن��ة والش��قاء 

م��ع أن تجرب��ة الش��ابي م��ع ال��دھر كان��ت فاجع��ة تص��ادمیة، سیص��یر  واالض��طھاد واالغت��راب

 س�یغتبط والش�عرأیضا روًحا جمیًال یرفرف فوق الغیوم كأنھ روح المالئكة أو عذارى الحب 

 : ھناك بناة النجوم الجمیالت  قالحیاة وسیعانبالخلود ألنھ یتحقق بعد  الشاعر

 .صوت الحیاة الرخیمابن الحیاة التعیس، ففي الموت یا  !إلى موت    

 .إن عذبتك الدھور، ففي الموت قلب الدھر الرحیم !إلى الموت   
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 1إلى الموت ، فالموت روح جمیل ، یرفرف من فوق تلك الغیوم        

ف��العجز ع��ن مواجھ��ة الحی��اة ی��ؤدي بالش��اعر إل��ى تمن��ي الم��وت ن یستش��عر ف��ي أحض��انھ     

بعد الشقاء األكی�د ، الم�وت ھن�ا ھ�و العص�ا الس�حریة أو الحج�ر الفلس�في ال�ذي  والھناءالسالم 

قن�اع  وارت�دىُیَحِول خیالیا ، تعاسة الشاعر إلى سعادة ، لقد خلع الم�وت ع�ن وجھ�ھ مالمح�ھ 

، وكأن الشابي عاش حیات�ھ الحقیقةوصار ینفخ في النفوس ربیع الحیاة، وأصبح الحیاة  الفتوه

 : على غیر طائل في ھذه الدنیا  انتظرھاالعنایة الرحیمة التي  عبثا، وكأن الموت ھو

 .الصبوحیعیش المنون القوي  البعیدھنالك خلف الفضاء         

 .2من جروح  امناقضھیضم القلوب إلى صدره، لیأسو         

بالنسبة للشابي، مھًدا وثیًرا ینام فیھ الشاعر ویحظى بالسكینة والھ�دوء  الموت استحاللقد     

كأنھا سعادة الزمان التي ال یعكر صفاءھا كدر الوجود، إنھ العودة إلى الرحم، إل�ى األم، إل�ى 

 : األرض األم بعد أن عزت الحیاة 

 .فالموت مھد وثیر تنام بأحضانھ الكائنات  !إلى الموت      

ھ��ذه ھ��ي الص��ورة المثالی��ة الت��ي یس��بغھا الش��اعر عل��ى الم��وت، حی��ث تتع��انق ن��وازع الحی��اة 

، وعبرھ�ا یع�یش الش�اعر حیات�ھ الغائب�ة، ول�و بص�ورة وھمی�ة، أم�ا ةعجیب�والموت في وح�دة 

صورة الموت الحقیقیة المرعبة، فالش�اعر یستعرض�ھا بإس�ھاب ف�ي قص�یدة مش�ھورة بعن�وان 

 : لنكبة التي أصابتھ بع وفاة أبیھ كتبھا الشاعر بعد ا" یاموت"

 .ظھري  باإلزراءقد مزقت صدري وقصمت  !یا موت   

 رمیتني من حالق وسخرت مني أي سخرو  

 الفؤاد أجر أجنحتي بذعر  مروضفلبثت  
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 .1وفجعتني فیمن أحب ومن إلیھ أبث سري   

فموت أبیھ تركھ عاجزا ضعیفا، خائفا في مس�الك الحی�اة ال�وعرة، والم�وت ھن�ا كأی�ة ق�وة     

جبارة تسحق الشاعر، یسخر من ھشاشتھ وقلة حیلتھ، أما األب فق�د ك�ان الحی�اة كلھ�ا بالنس�بة 

ن�وره، وال ری�ب أن األب للشاعر، ھو اإلیجاب والسلب، ھو الشمس الت�ي یس�تمد منھ�ا القم�ر 

والحمایة من مصائب الوجود ، وھو یقوم بدور مزدوج، یمنح الحیاة ویص�د  یمثل لھ الرعایة

عنھ الشرور واآلالم، وبموت�ھ تھ�دم الص�رح ال�ذي یل�وذ ب�ھ الش�اعر وفق�د المش�ورة الت�ي ك�ان 

 .یستأنس بھا في أمور حیاتھ، كان فجره الجمیل فأصبح في لیل من العذاب 

وھكذا، فإن غیاب الحقیقة ی�دفع الش�ابي إذا إل�ى معانق�ة الم�وت حت�ى لیص�بح الس�ؤال فیم�ا إذا 

كان الموت مشكلة أم الحل ؟ إنھ الیأس الناجم ع�ن العج�ز، أعل�ى ال�درجات الت�ي تتجل�ى فیھ�ا 

ألنھ�ا أرح�م  الم�وتف�ي أحض�ان  واالرتماءنزعة الموت تدفع الشابي إلى الھروب من الحیاة 

 .2لشقیة الیائسة إلى ما ال نھایة من الحیاة ا
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 : ةـــخاتمال
النص�ف األول التونسي ج�الل  ھكذا نخلص إلى أن الرومانسیة برزت في الشعر العربي     

 .العشرینمن القرن 

وقد كان ظھورھا مصاحبا لمرحلة النھضة األدبیة في القطر الشقیق عل�ى إث�ر التح�والت     

 .التي شھدھا الواقع على المستوى السیاسي واإلجتماعي والثقافي 

طواف في حدیقة الرومانسیة والبح�ث ف�ي نزعتھ�ا الوجدانی�ة خاص�ة لوبعد ھذا ا   

ال�ذي ك�ان نموذج�ا ف�ي الوص�ف إل�ى التحلی�ل، فح�ط الرح�ال ف�ي  الشابي أبو القاسم

األخیر لنستخلص أھم ما ووفقنا علیھ في دراستنا عبر فصلیھ حیث أننا ال نستطیع 

أن نزعم بأننا وفینا ھذا الموض�وع حق�ھ م�ن الدراس�ة والتحلی�ل، وعل�ى ال�رغم م�ن 

 غذلك یمكننا أن نصو

 .لتطبیقي على المستویین النظري وا االستنتاجاتبعض 

الرومانس��یة كم��ذھب لھ��ا أس��س مح��ددة إس��تطاعت أن . 1 :عل��ى المس��توى النظ��ري . أ   

تح��دث إنقالب��ا ج��ذریا خاص��ة عل��ى الم��ذھب الكالس��یكي ف��ي ت��راث األدب العرب��ي، وال س��یما 

 .بإدخالھا أنواع أدبیة جدیدة 

ل��وا ب��ین إذ وص��ل إھتم��امھم بھ��ا إل��ى ح��د اإلن��دماج فیھ��ا حی��ث تجو: ھی��امھم بالطبیع��ة . 2

 .مظاھرھا وإستكنھوا أسرارھا والترنم بجمالھا الحر البسیط 

جوھر النزعة اإلنسانیة للوجود اإلنساني وكل ما یتعلق بالمجتمع البشري، فنراھا تناضل . 3

 .اإلنسانیةمن أجل ھذه المجتمعات ما یتماشى مع القیم 

 .الشخصیة إن الرمز في شعر الرومانسیین یعتبر متنفسا إلنفعاالتھم . 4

تحدثوا عن الحب والمرأة وكان إغراقھم في ھذا الموضوع تنفسیا عن رغب�اتھم المكبوت�ة . 5

 .وآمالھم المقیدة 



 الخاتمة 
 

58 
 

 .إھتموا بالخیال والعاطفة والتعبیر عن الذات . 6

 

 .التحرر من العالم المادي إلى العوالم المثالیة . 7

البساطة في كل شيء في التفكیر والتعبیر والتذوق والشعور، وترك النفس على س�جیتھا، . 8

 .الخالصوإتباع الفطرة والطبع 

وم��ن ث��م ص��ار األدی��ب والش��اعر الرومانس��ي ال یس��توحي إال نفس��ھ وإلھام��ھ وذوق��ھ وص��دى 

 .عاطفتھ، وأصبح یستلھم أدبھ من الطبیعة والعوطف اإلنسانیة 

  وى التطبیقيعلى المست) ب   

عم�اد اإلتج�اه الرومانس�ي ف�ي الش�عر ) 1924 – 1909(یعتبر الشاعر أبو القاسم الشابي ) 1

التونسي الحدیث، إذ من خالل تتبع شعر ھذا الرائ�د، وإنص�ات إل�ى نبض�اتھ تب�دى لن�ا أن�ھ ق�د 

ع��رف برومانس��یتھ ف��ي الش��عر، ألن��ھ إس��تطاع بش��عره أن یزی��ل م��ن قلب��ھ ھموم��ھ وغموض��ھ، 

اللت�ین تس�تقطبان  ویتمثل شعره ف�ي مق�ولتین متناقض�تین تعب�ران ع�ن نزعت�ي الم�وت والحی�اة

دیوان��ھ، المقول��ة ت��ؤمن أن الحی��اة غائب��ة ول��ذلك ینط��وي الش��اعر ف��ي قب��ر م��ن األل��م والی��أس، 

 .والثانیة تبشر أن الحیاة حاضرة فھي جدیر إذا أن تعاش 

الثورة على التقلید، والدعوة إل�ى األص�الة والفط�رة الش�عریة والعاطف�ة الص�ادقة وإط�الق ) 2

الطالق�ة الفنی��ة، والبع�د ع��ن اإلفتع�ال، وإل�ى التن��اول الفن�ي الس��لیم ال�نفس عل�ى س��جیتھا، وإل�ى 

للفك���رة والمع���اني والموض���وع، وتوظیف���ھ مجموع���ة م���ن الوس���ائل الفنی���ة ك���الرمز واإلیح���اء 

 .والتجسید والتشخیص 

الغنائي العاطفي، وإلى تركیز األسلوب، والرجوع إلى النفس والذات واإلتجاه إلى الشعر ) 3

 .التأمل الصوفي 

 .الغناء بالطبیعة الجمیلة وبالریف الساحر ) 4
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 والقلق النفسیي العذاب الروحي والسأم واأللمالغناء بالوحدة )5

 العنایة بالوحدة العضویة للقصیدة  وباالنسجام الموسیقي)6

ي أب�و القاس�م الش�ابي رغ�م ص�غر س�نھ، ووفات�ھ ش�ابا، إال أن�ھ یمل�ك طاق�ة لإن الشاعر األب�و  

ن قصائده تحفل بالكثیر من الرومانسیة كالحب والخیال والطبیعة واأللم التي تعبیریة تجعل م

 یكون قد أعطى بھا األدب زخرا، ألن آفاقھ كانت آفاق شاعر رومانسي شمولي 

غوص في ھذا البحر اأن ت كل التوفیق لكن حاول توفقوفي الختام ال نجزم أبدا بأنني    

 .والعور في أعماقھ للحصول على لؤلؤه ومرجانھالعمیق الذي یتطلب منا دائما البحث 

تعالى أن یوفقني إلى مایحبھ ویرضاه، وأن یجعل ھذا العمل مفیدا لقراء العربی�ة  أرجوا هللا  

 .وباحثیھا، إنھ نعم المولى ونعم النصیر
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  : ئمة المصادر والمراجعقا

 :المصادر قائمة )1

 :المصادر االجنبیة)آ

    2002،سنةىطبعة أولل،بیروت،الجیأبو القاسم الشابي دیوان اغاني الحیاة،دار :كبا إمیل)1

 :العربیة المصادر )ب

 2003التوزیع،سنة  النشراألدب المقارن،نھضة مصر للطباعة و :ھالل محمد غنیمي )1

 2003العودة،بیروت،طبعة أولى،سنة  الرومانتیكیة،دار:غنیمي  محمد ھالل) 2

 :قائمة المراجع  )2

 :المراجع األجنبیة )أ

ط��رابلس ، للكت��ابالمؤسس��ة الحدیث��ة  ومذاھب��ھھ انواع��ھ دب تعریف��األ: بط��رس انطونی��وس)1

 2013سنة  ،أولىطبعة ،لبنان

 1981، وزارة االرشاد القومي ، سنة ياألوروبالرومانسیة األدب : تیغم بول فان)2

 :المراجع العربیة )ب

الكالسیكیة ، الرومانتیكی�ة ، الواقعی�ة ، ، وانعكاساتمذاھب األدب معالم : األیوبي یاسین ) 2

 . 1984دار العلم بیروت لبنان ، طبعة ثانیة ، سنة 

إتجاھ��ات الروای��ة العربی��ة ف��ي الجزائ��ر ، مؤسس��ة وطنی��ة للكت��اب ، : األع��رج واس��یني ) 3

 . 1976الجزائر ، بدون طبعة ، سنة 

بی�روت ، لبن�ان ، ,الخی�ال الش�عري عن�د الع�رب ، دار الكت�ب العلمی�ة : بسج أحم�د حس�ن ) 4

 . 1995سنة ,طبعة أولى 
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بی�روت ؛الرومنطقیة ومالمھا في الشعر العرب�ي الح�دیث ، دار الثقاف�ة : بن عیسى بالطھ ) 5

 .1960، طبعة أولى ، سنة 

عل��م الب��دیع ، مؤسس��ة المخت��ار الق��اھرة ، طبع��ة أول��ى ، س��نة : بس��یوني عب��د الفت��اح فی��ود ) 6

2011 . 

، دار الثقاف�ة للنش�ر  قضایا النقد العربي ق�دیمھا وح�دیثھا: داوود غطاشة ، حسین راضي ) 7

 . 2000والتوزیع عمان ، طبعة أولى ، سنة 

طبع�ة ثانی�ة س�نة  بمصر،دار المعارف  أوروبا،مذاھب األدب في  :الحكیمعبد . ن.حسان) 8

1979. 

 . 2004األدب مذاھبھ، نھضة مصر للطباعة والنشر، طبعة أولى سنة : مندور محمد ) 9

 .دار مكتبة الحیاة بیروت  الشابي حیاتھ وشعره ،: محمد كرو ) 10

المرج��ع الكام��ل ف��ي جمی��ع م��واد اللغ��ة العربی��ة وش��واھدھا ، دار دمش��ق : نھ��اد تكریت��ي ) 11

 . 1989الشام، طبعة أولى ، سنة 

رحلة طائر في دنیا الشعر، الدار المصریة اللبنانیة، طبعة أول�ى : النعماني عبد العزیز ) 12

 . 1997سنة 

لرومانسیة في الش�عر العرب�ي الح�دیث، دار الوف�اء ل�دنیا الطباع�ة الطبیعة ا :أحمدعوین ) 13

 .2000 ةسن, أولىطبعة  والنشر

 .2002سنة  للكتاب،الھیئة المصریة العامة  الشعر،ذاكرة  :جابرعصفور ) 14

 .البالغة الواضحة ، دار المعارف مصر : علي الجارم ومصطفى أمین ) 15

ب��ي الح��دیث ب��ین النظری��ة الغربی��ة والتطبی��ق م��دارس الش��عر العر :حس��نعب��اس م��راد ) 16

 .2003سنة  أولى،دار المعرف الجامعیة، طبعة  العربي،
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المكتب��ة القوی��ة الحدیث��ة طنط��ا ، : الش��عر الوج��داني ش��عراء أبول��و : عب��د العزی��ز طلع��ت ) 17

 .طبعة أولى 

 .1967سنة  بمصر،دار المعارف  األدبي،معالم النقد  :عثمانعبد الرحمن ) 18

اإلتج�اه الرومانس�ي ف�ي الش�عر العرب�ي الح�دیث ب�المغرب ، دار : قریرة زرق�ون نص�ر ) 19

 . 1926الكتب الوطنیة ، طبعة أولى سنة 

فن�ون األدب الح�دیث ، دار الطب�ع والنش�ر ، الطبع�ة األول�ى ، س�نة : شلبي عبد العاطي ) 20

2005 . 

عرب��ي بی��روت ، طبع��ة ش��رح دی��وان أب��ي القاس��م الش��ابي ، دار الفك��ر ال: ش��امي یحی��ى ) 21

 . 1997أولى، سنة 

 1981الرومانسیة في األدب األوروبي ، وزارة اإلرشاد القومي ، سنة : تیغم بول فان ) 22

س��نة  ثالث��ة،دار المس��یرة طبع��ة  الح��دیث،م��دخل لدراس��ة الش��عر العرب��ي  :إب��راھیمخلی��ل ) 23

2010. 

، دار فلی�تس طبع�ة أول�ى ، س�نة  أبو القاسم الشابي ش�اعر الحی�اة والخل�ود: الخیر ھاني ) 24

2008 . 

 . 1986الشابي ومدرسة أبولو ، طبعة أولى سنة : خفاجي محمد عبد المنعم ) 25

 :الدوریات) 3

الم��ذاھب األدبی��ة النقدی��ة الحدیث��ة وممیزاتھ��ا العام��ة ، جری��دة المنطل��ق ، :   عی��ان أحم��د ) 1

 . 1991سنة  79-78اإلتحاد اإلبنان للطلبة المسلمین لبنان ، العدد 
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