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 ـــاءــــــدع              

 ًا سب

 ,بل ال جذعني اصاب بالغشوس ارا هجحت , و ال اصاب باليأط ارا فشلت

 رلشوي دائما بان الفشل هو الخجاسب التي حعبق الىجاح.

 ًا سب...علمني ان الىجاح هو البر مشاجب القوة.

 اجشك لي الامل..’ ًا سب...ارا حشدجني من املال 

 ًا سب ...ارا حشدجني من الىجاح , اجشك لي قوة العىاد حتى أحغلب

 على الفشل .

 وعمت الاًمان .و ارا حشدجني من وعمت الصحت فاجشك لي 

 ًا سب...ارا أظأث الي الىاط فاعطني شجاعت الاعخزاس .

 وارا اظاءث لي الىاط فاعطني الشجاعت على العفو.

 ًا سب ... و ارا اعطيخني املال فال جأخز ظعادحي.

 و ارا اعطيخني جواضعا ال جأخز اعتزاصي بنشامتي.

 امين ًا سب العاملين .
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 ـش ـــــــــملمت شنـ

 كال س بحاهه و ثؼاىل : 

ذ" و   ثأأذن ربمك منئ شكرمت لأزيدىمك"  إؤ

آية   *                                                                      سورة إبرإهمي  *   70إل

  

 

 ال يسؼيا يف إمبدإية الا إن إشكر هللا ثؼاىل , حامدة جالمته ػىل مجيل فضهل و سؼة رزكه , 

وجزيل غطائه , و إذلي خسر ميا إانسا اكهوإ يدغون يل يف موإصةل درب إمتؼمل , فال يفوثين إن إثلدم جبزيل 

 شكري إىل وإدلي إنذلين إػاهوين ابرهئم و مؼارفهم إملستيلظة , كام إشكرمه ػىل صربمه , ثوإضؼهم , إماىهتم 

إملبادرة و من هبؼه مؼىن   إػاهيت و هنلين كام ال إوىس شكري لأس تاذي إمفاضل كايض إمش يخ إذلي سامه يف

 .إملثابرة فاكن هؼم إمرشف و إمركيب 

 و شكر إيضا إىل لك إساثذثيا إمكرإم إذلين مل يبخلوإ ػلييا يوما بزإدمه إمؼلمي و إملؼريف . 
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هــ  ـدإءـــإؤ
  

إملتوإضع , إذلي إمتياه إن إمحلد هلل محدإ غظامي ػىل فضهل إذلي و فلين يف إمتام هذإ إمؼمل                

 يؼود ابميفع ػىل لك من يطلع ػليه .

إهدي مثرة هجدي إىل لك من ساهدين يف حلظات إمسأأم و إمرتدد و زرع يف كليب الامل و  

رمس يف طريلي إمجل و إكدس دغوإت إخلري و إمتوفيق و إدلاي إمكرميني , إطال هللا يف معرهام و إمدهام  

 إدلإمئة.ابمصحة و إمؼافية 

إىل من ثبتسم يل إدلهيا بوجودمه , و إىل من غشت مؼهم إحىل إايم حيايت , وكضيت  

دويت : كرمية , فتحي خلرض , رضا .  مؼهم طفوميت و ش بايب إؤ

إىل إذلين كامسوين رمح إمصدإكة و إدلرإسة من إوسامه و كيف صديلايت : وس يةل , ثوإيتية ,  

 ح يف إملشوإر إدلرإيس و إملهين , و إمسؼادة يف إحلياة مسية , ذدجية , و إمتىن هلم إميجا

إىل لك من ميد يل بصةل من كريب إو من بؼيد , ولك من سامه يف إجناز هذإ إمؼمل  

 إملتوإضع و مو بلكمة طيبة .

 

 

   -فــــوزية  -                                                
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  مػػػػػةدقم
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لقد حقق األدب العريب الرومانسي تقدما أدبيا يف الفكر األوريب أو العريب وأصبح يشكل عدة اذباىات            

الدراسات األدبية ، فالرومانسية سبثل اعبماؿ الفكري واىتمامات عديدة بل ىي يف نظري العبلمة اؼبميزة يف ميداف 

والروحي والنفسي والطبيعي واػبيايل على صعيد األزمنة اؼبختلفة ، بغية قضية نبيلة بل إهنا زبلق التوازف بُت 

التناقضات يف زمن طغت فيو اؼبادة على الروح ، فهي فكرة لبلنعتاؽ عن التقاليد االجتماعية اؼبكبلة بالقيود 

 لقوانُت اؼبصطنعة كبو االنطبلؽ الروحي يف جل األشياء ببساطة ورقة وشفافية .وا

كما عدت مذىبا من اؼبذاىب الكربى باعتبارىا اذباىا فنيا أدبيا يتميز بطغياف العاطفة واؼبشاعر واػبياؿ          

 خ يف عصور ـبتلفة. ة ومبلبسات اغبياة وحوادث التاريماعبامح والتحرر اؼبطلق ، ولديها حاالت نفسية عا

، حيث فرضت نفسها كمذب أديب يقـو على الثورة ضد  ;8نشأت غربية األصل يف أوربا مع القرف الػػ          

الكبلسيكية وعلى كافة أصوؽبا وقواعدىا كرد فعل قوي على العقل واإلدياف القوي على قدرة العاطفة وإدراؾ أسرار 

الواقعي والتخلص من األصوؿ التقليدية لؤلدب ، فقد كانت الرومانسية منبع  رارفالوجود ، والتحرر الوجداين ، وال

اػبلق واإلبداع فبا جعل األدب العريب يتأثر إىل حد بعيد دبثيلو الغريب وقد ظهر ذلك واضحا يف أعماؿ أدباء 

شاـؤ والواقعية يف ، نبذ التجديد واإلبداع يف الفكر واػبياؿاؼبهجر والعرب عامة ، كذلك كانت تدعو إىل ما ىو 

الفكر ، ولعل السبب الذي دفعٍت إىل اختيار ىذا اؼبوضوع بالذات ىو تأثري باؼبذىب الرومانسي وما أحدثو يف 

 حبثياألدب العاؼبي رغبة يف اكتشاؼ كبل من إبداعاهتم الفنية لدى أدباء وشعراء العرب لذا اخًتت موضوع 

 = ليات المتباينةاإلشكااألدب الرومانسي ، ومن ىنا طرحت ىذه 

ما ىو تعريف الركمانسية ؟ كما ىي العوامل التي أدت إلى ظهورىا ؟ كما ىي عوامل انتقاؿ الركمانسية إلى  

 العربي ؟ كمن ىنا أطرح اإلشكالية العامة : ما ىو أثر الركمانسية في الشعر العربي الحديث؟
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ألدب الرومانسي فأخًتتو بعنواف أثر الرومانسية الغربية وعلى إثر ىذه اإلشكاليات جاء موضوع رساليت يف ا        

يف الشعر العريب اغبديث ، حيث تضمن فصلُت إفتتحتها دبقدمة عامة عن اؼبوضوع ، ومدخل تطرقت فيو إىل 

التعريف بالرومانسية وعوامل تطورىا عرب العصور مث تأثَتىا يف األدب العريب اغبديث ألنتقل بعد ذلك إىل مضموف 

لة ، عاعبت يف الفصل األوؿ اؼبذىب الرومانسي الغريب من حيث البدايات األوىل ؽبا = نشأهتا ، دوافعها الرسا

وخصائصها مع ذكر روادىا ، أما يف الفصل الثاين تطرقت إىل دراسة الرومانسية يف الشعر العريب القدًن واغبديث 

اليات الشعر الرومانسي العريب ويف األخَت إختتمت عاعبت فيو مظاىر تأثَت الرومانسية يف الشعر العريب وأيضا صب

 رساليت بتقدًن جانب تطبيقي يتمثل يف دراسة ربليلية لقصيدة  من قصائد الشاعر التونسي أبو القاسم الشايب .

حبيث ازبذت اؼبنهج التارخيي يف معاعبة موضوعي ، وذلك من خبلؿ العودة إىل الشعر القدًن والتطرؽ           

مراحل ظهوره ونشأتو ، كذلك قبد اؼبنهج النفسي بإعتبار الرومانسية تنحصر يف اػبياؿ والتصور يف األفكار إىل 

وبإعتبارىا حركة أدبية ربتاج إىل التمعن والتأمل واإلبداع ، ورغم بعض الصعوبات اليت واجهتها يف إقباز رساليت 

د ارتكزت خصوصا يف دراسيت على بعض اؼبراجع اليت  أال وىي إفتقار اؼبكتبة إىل بعض اؼبصادر واؼبراجع ، فلق

ريب إلليا عريب والغكانت أساسية منها = نظرية الرومانسية يف الغرب للدكتور نوفل نيوؼ ، والرومانسية بُت الشعر ال

 اغباوي، الرومانسية يف الشعر العريب اغبديث ألضبد عوين.

  وفقت حبمد اهلل بعض التوفيق.د قويف األخَت شكري هلل سبحانو وتعاىل وأمل أف أكوف 

 .وشكري أيضا لؤلستاذ احملًـت قاضي الشيخ ؼبساعديت يف إقباز ىذه الرسالة 
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على تسميتها  اصطلحاألوربية منذ بداية عصر النهضة خبلؿ مسارات فنية متميزة  اآلداباكبدرت           

الفكرية واألدبية والنقدية والبيانية لكل عصر ، فهي  باالذباىاتفنية تعبَتية تتأثر  اذباىاتباؼبذاىب األدبية وىي 

 (1)تتغَت بتغَت أوضاع اجملتمع وطابع اغبياة 

، والشعراء والنقاد يتأثروف بظروؼ حياهتم  واجتماعياودبا أف العصور ـبتلفة ومتغَتة ، فكريا وسياسيا           

، والفكرية والثقافية ، ويعربوف عنها تعبَتا صادقا ، ألف األدب مرآة تنعكس عليها حياة  واالجتماعيةالسياسية 

العصور وتنوع الثقافات اإلنسانية  الختبلؼـبتلفة تبعا األمة إنعكاسا كامبل وؽبذا كانت اؼبذاىب األدبية والنقدية 

 (2)وسنقتصر يف دراستنا على أبرز اؼبدارس األدبية اغبديثة 

تلبية للظروؼ الفكرية اليت عاش  االذباهفكاف اؼبذىب الكبلسيكي أقدـ مذىب نشأ يف أوربا وكاف ىذا           

ظبلؽبا األدب األوريب حيث كاف للنزعة العقلية سلطاف كبَت على اإلبداع األديب ألف األدب الكبلسيكي ديتاز يف 

يف ربطيم العقل ومن  اؼبغاالةبقوة الروح األدبية وظبو التفكَت وروعة الصياغة وإتزاف العاطفة واإلغراء يف الصنعة و 

 (3)ماؿ الشكل وإتباع األصوؿ القدديةجب االىتماـو مث إتسم أدبو بالوضوح واعبنوح إىل جحد األفكار 

وخبلفا لذلك قبد الرومانسية ىي ظاىرة تارخيية ملموسة زبص الفن واألدب يف مرحلة زمنية ؿبددة           

مزاجو العاطفي الروحي احملدد ويف طموحو إىل مثاؿ ما  يف ومنظورة سباما ، قبد أف الرومنتيك يتمثل لدى الفرد

 .(4)لظروؼ الواقعية احمليطة بو يف نزوعو الدائم كبو اعبديد ويف رفضو سكونية الوجود اليومي يتميز عن ا

، من العصور الوسطى والعصر اغبديث ي ظهر كتحوؿ وتطور يف أدب وفلسفة كلسقبد اؼبذىب الرومان          

واإلقبليزية  ، Romantismeومن ىنا نتطرؽ إىل إصطبلح وتعريف الرومانسية فالكلمة الفرنسية 

Romanticision  واألؼبانيةRomantik   ترجع يف األصل إىل كلمة روماف اليت كانت تعٍت يف العصر الوسيط

                                                             

 .247:، ص  1972، 2عبد العزيز عتيق ، في النقد األدبي ، دار النهضة العربية ، ط - 1
 .159 :، ص 2002د. محمد رمضاف الجبرم ، األدب المقارف ، دار الهدل للطباعة كالنشر ، د.ط ،  - 2
 .244 :عبد العزيز عتيق ، في النقد األدبي ، ص - 3
 .12 :، ص 2007الغرب ، التلوين لتأليف الترجمة كالنشر ، د.ط ، د. نوفل نيوؼ ، نظرية الركمانسية في  - 4
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حكاية اؼبغامرات شعر أو نثر ونشَت إىل اؼبشاىد الريفية دبا فيها من الروعة والوحشة اليت تذكرنا بالعامل األسطوري 

 (1)ك "أو الكاتب الذي ينجو ىذا اؼبنحٌت بأنو " رومانتي واػبرايف واؼبواقف الشاعرية ، فيوصف النص

وأحيانا التصوير اؼبثَت وأوؿ ما ظهر يف أؼبانيا يف القرف الثاين عشر ، فأحيانا كاف يعٍت القصص اػبيايل           

القواعد  ، وتارة يتصل بالفروسية واؼبغامرة واغبب تارة أخرى اؼبنحى العفوي أو الشعيب أو اػبروج عنلئلنفعاؿ

 (2)واؼبعايَت اؼبتعارؼ عليها 

وإصباال صارت كلمة " رومانتيك " تعٍت كل ما ىو مقابل لكلمة " كبلسيك " ولذلك نعت بالرومانسية         

ودانيت ( ألهنم أتوا  شعراء وروائيوف ومسرحيوف عاشوا قبل عصر الرومانسية مثل ) شكسبَت ، وكالديروف ، ومويَت

و مل يكونوا حيفلوف باغبفاظ على األشكاؿ القددية وتطلق األف كلمة الرومانسية على مذىب بأشياء جديدة ، ول

 .(3)أديب بعينو ذي خصائص معروفة 

على اؼبستوى النقدي من ؾبموع مبلمح اغبركة األدبية اليت انتشرت يف أوربا يف أعقاب  استخلصت          

 (4).اؼبذىب الكبلسيكي ، وكذلك على ىذه الفًتة وما أعطتو من إنتاج على اؼبستوى اإلبداعي

م وىو عدو ي يرفض التقليد وإحتذاء مناذج األقدمُت اليوناف والروماف ويريد أف يتحرر منهسفالرومان          

التقاليد والعرؼ يريد أف يكوف ـبلصا لنفسو ، وأصيبل يف التعبَت عن مشاعره وقناعاتو ، قلبا وقالبا ، ومن مث فهو 

جديدا  ايقدـ كيفية جديدة يف اإلحساس والتصور والتفكَت واإلنفعاؿ والتعبَت ، أي مفهوما جديدا للواقع وموقف

 لتقدـ ، وأولوية للقلب على العقل.من العامل وإعتقادا باغبركة واغبرية وا

 تعود بداية الرومانسية األوىل إىل إزدىار األعماؿ األدبية اػبيالية اليت ظهرت يف القرنُت الثاين عشر والثالث         

 (5)عشر وجسدت روح الفروسية يف ثورة منذ إنشغاؿ الناس باألمور الفلسفية الدينية 

                                                             

 .3:ط ، ص د. محمد غنيمي ىالؿ : الركمانتيكية ، نهضة مصر للطباعة كالنشر ، د. - 1
 .4 :، ص ونفس المرجع - 2
 .71 :د. نوفل نيوؼ : نظرية الركمانسية الغرب ، ص - 3
 .6 :د. محمد غنيمي ىالؿ ، الركمانتيكية ، ص - 4
 74 :د. نوفل نيوؼ : نظرية الركمانسية الغرب ، ص - 5
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اػبيالية ضباس للناس اؼبتزايد إىل مغامرات إنسانية بكل ما تنطوي عليو من  فقد عكست األعماؿ األدبية       

إثارة وهبجة ، أما يف الفًتة الرابع عشر فقد أولوا إىتماما كبَتا بالرومانسية العصور الوسطى يف كل صور إفراطها 

 (1) ومغاالهتا بعكس الرومانسية يف عصر النهضة فقد عرفت إزدىارا كبَتا.

اب ذلك العصر كانوا يف أعماؽبم العقلية الرائعة رومانسيوف يف فرديتهم وضباسهم الفٍت الناضج وحبهم فكت       

 ( 2) للحرية.

فقد رجعوا إىل اؼباضي يستلهمونو ويفسرونو تفسَتا ساحرا للحياة ، ؾبدوا الطبيعة والكوف وقد بلغت           

عشر ، حيث مزجت بذلك رومانسية العصور الوسطى ، عصر ذورهتا يف القرف الثامن عشر وأوائل القرف التاسع 

 النهضة والرومانسية اغبديثة ولقد كانت الرومانسية يف أحد جوانبها العميقة ردا على التيار اؼبتمثل يف 

 (3).إيغاؿ اإلنسانيُت يف إعادة اإلتصاؿ باؼبنابع الثقافية القددية

تصادية وسياسية واجتماعية ىامة يف هناية القرف الثامن عشر وبداية جاء ىذا الرد بدوره نتيجة لتغَتات اق          

القرف التاسع عشر حتمت على أوربا تغيَت اذباه مصادرىا الثقافية وطغت فيها موجات قوية لتقلب رأس على 

، فالتغَت ال بد أف يشمل كل  (4)عقب اجملتمع والذوؽ األديب والفٍت من حيث اؼبضموف وطرؽ األداء والتعبَت

نواحي اغبياة ويف هناية القرف الثامن عشر كانت اؼبعامل قليلة واإلنتاج ضئيبل وبطيئة وكما جاءت الثورة الصناعية 

 فجاءت الثورة الصناعية ويف أعقاهبا الثورة التجارية شاملتُت ، والعلمية متصاعدة تدرجييا بدءا التغَت يعم كل شيء

 

  (5) با.كل نواحي أور 

                                                             

، التجارم للطباعة كالنشر كالتوزيعميشاؿ عاصي ، الفن كاألدب ، بحث جمالي في األنواع كالمدارس األدبية كالفنية ، منشورات الكتب  - 1
  60:، ص 1999،  2بيركت ، ط

 .64:المرجع نفس ، ص  - 2
3 - WWW.al.mostafa.com. 

4 - WWW.ISlem.today.com. 

 .7ص: 20001،  1أحمد عوين : طبيعة الركمانسية في الشعر العربي الحديث ، دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر ، اإلسكندرية ، ط - 5



12 
 

الرومانسية كبو السياسي األوريب فعلى ضوء اؼبصابيح الثورية ، وعلى صوت مدافع  انتشاروفبا سهل           

الثورة الفرنسية ظهرت طبقة جديدة تسلمت مقاليد اغبكم والسلطة الدينية وأعلنت اغبرية وأخذ الشعب ديارسها 

ة واؼبساواة والعدالة وعم ىذا التيار كل أوربا منذ هناية الفًتة فعبل وظهرت مفاىيم األمة والشعب واؼبواطنة واغبري

 الثامن عشر إىل أواسط القرف التاسع عشر ، وىي الفًتة اؼبوازية لتصاعد القوميات وشعور األدباء بشىت األلواف

قفُت إىل ربرير احملددة تطلع اؼبثوضرورة العودة إىل اؼبنابع اغبية ، ويف فرنسا بصورة خاصة ، وافقت ىذه اغبرية 

 (1) اؼبضطهدين وإنصاؼ اؼبظلومُت واحملرومُت منذ عهود سخيفة

نظاـ نابليوف وعودة النظاـ القدًن ومثلو أرىصت للتطلع كبو ظهور البطل الرومانسي  اكببلؿكما أف           

 (2). اؼبتعطش للحب والشعر واعبماؿ

إبداعيا فنيا يتحدث عن الرومانتيك بوصفو يعٍت اؼببادئ إذا ربدثنا عن الرومانسية بوصفها منهجا           

األخرى للرؤية الفنية واإلدراؾ بوصفو تطلعا إىل األفق وإف مل يكن واقعيا بدرجة كافية دائما ديكن أف يكوف 

بأوىاـ رومانسية عقيمة بأحبلـ خيالية ال تنتهي ، فهذه  للرومانتيك أيضا معٌت ـبتلف سباما عندما يرتبط

  (3)نتيكية اليت كثَتا ما ظبيت عندنا بعد غوغل باؼبانيلوفية ال تفيد بالطبع يف تأكيد اؼبثل اإلجيابية.الروما

قد تأثرت إىل حد بليغ هبا ويف  باعتبارىاكما كاف للرومانسية الغربية أثر بالغ يف األدب العريب اغبديث           

ىذا القوؿ ؿبمود عباس العقاد = " فاعبيل الناشئ بعد شوقي وليد مدرسة الشية بينها وبُت ما سبقها من تاريخ 

األدب العريب ، فهي مدرسة أوغلت يف القراءة ومل تقتصر قراءهتا على أطراؼ األدب الفرنسي ، كما كاف يغلب 

                                                             

-  2004محمد العكي ، المختار في األدب كالنصوص للسنة الثالثة ثانوم الشعب األدبية ، الديواف الوطني للمطبوعات المدرسية، - 1
 .296:، ص  2005

 .بتصرؼ 16د.نوفل نيوؼ ، نظرية الركمانسية في الغرب ،  - 2

 4، 2001،  1الوفاء لدنيا الطباعة كالنثر ، اإلسكندرية ، طينظر .د. أحمد عوين ، الطبيعة الركمانسية في الشعر الحديث ، دار  - 3

 .بتصرؼ 
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 أواخر القرف الغابر ... أما شعراء اؼبهجر الشمايل واعبنويب فواضح أثر الشعر على أدباء الشرؽ الناشئُت يف

 (1)ىذا التأثَت الثقايف يف اعبيل الثاين ؽبم من الشباب وامتدليزي يف أثارىم األمريكي واإلقب

 االذباهد مثل ىذا الوجداين ليسوا كلهم سواء يف درجة تأثَتىم بالرومانسية الغربية فق االذباهوشعراء ىذا           

يف  االذباهثبلث مدراس وىي مدرسة الديواف ومدرسة اؼبهجر ومدرسة أبولو اليت مثلت قمة ما وصل إليو ىذا 

 (2) .أدهبا

وقد سامهت يف ذلك عدة عوامل جعلت الرومانسية العربية تفرض وجودىا بشكل واضح يف جل           

انسية عربية حبتة ؽبا خصائصها وظباهتا اليت تعكس روح البيئة العربية  اجملاالت األدبية اؼبختلفة فتكونت بذلك روم

 (3)كما كاف ؽبا الفضل يف التعبَت عن مهـو اإلنساف العريب ، وال سيما الشاعر الذي كاف لساف حاؿ ىذه البيئة.

ة " الرومانسية اليت حررت العواطف حوخبلصة قبد أف بسبب العوامل السابقة عمت أوربا " جائ          

إىل إسبانيا وإيطاليا مث عربت احمليط  إسكندنافياواألفكار واألذواؽ ومشلت كل النواحي االجتماعية واإلبداعية من 

إىل أمريكا ودامت مدة تزيد على القرف مع اإلشارة إىل أف ىذه اؼبوجة ليست ذات طابع واحد يف مكاف ، بل 

 (4)األسرة واألخبلؽ. حىت اإلطار الكبَت بعد األدباء وتشمل تغيَت كل شيء ىناؾ ألواف داخل ىذا

 

 

 

                                                             

 .14، ص : 1998،  1شلتاغ عبود شراد ، مدخل إلى النقد األدبي الحديث ، دار مجد الكم للنشر ، عماف ، ط - 1

اعة كالنشر كالتوزيع ، القاىرة ، د. ط س. موريو ، الشعر العربي الحديث تطور أشكالو كموضوعاتو بتأثير األدب العربي ، دار غريب للطب - 2
 .12، ص:  1959

3  -  WWW.Islem Today.com. 

،  1محاضرات في الشعر العربي الحديث ، نقل عن شلتاغ عبود شراد ، مدخل إلى النقد الحديث ، دار مجد الكم للنشر ، عماف ، ط - 4
 .18، ص:  1998

http://www.islem/
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 ــــــل ألاول ــــــــــــالفصــ

 يـــــشبغــــــي الــــاوعـــــشومــــزهب الــــــــــــامل

 

 املبحث ألاول: عوامل وشأة الشوماوعيت الغشبيت

 الثاوي: خصائص ومبادئ الشوماوعيتاملبحث 

 املبحث الثالث: سواد الشوماوعيت
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 المبحث االكؿ: عوامل نشأة الركمانسية الغربية

قات االنسانية العامة، ىو فهم يعود نشوئو اىل منابع اف فهم الرومانسية العلمي أو السائد يف العبل          

من اؼببادئ اعبمالية الفكرية و الفنية و الفلسفية ، اليت حددت هبذا  الرومانسية التارخيية اؼبلموسة، بوصفها صبلة

حوؿ الرومانسية فيما  تبعا  القدر أو ذاؾ ، ـبتلف اشكاؿ الوعي االجتماعي ، بينما تطورت ىذه التصورات

خيي اؼبلموس يف تطور ىذا االذباه يف اغبياة االيديولوجية  و عبلوة على ذلك ، فرغم أف الرومانسية عرب ذبليها التار 

ـبتلف أنواع الفن و االدب ، قد اهنت تطوراهتا منذ زمن بعيد كمنهج اساسي استيعاب  الواقع  فنيا، ضلت 

أساسية يف تطور الثقافة البشرية، أما اذا نضرنا اىل الرومانسية كقضية  ابداعات الرومانسية خالدة باعتبارىا لبنة

اغباحا  منذ أواسط ستينات القرف  منذ قرابة قرنيُت من الزمن ،تزداد علمية رأينا أهنا، فضبل عن كوهنا موجودة

العشرين ،و خاصة يف علم االدب الروسي ،زد على ذلك أف ظاىرة الرومانسية  بالذات ىي حقا على درجة 

من التعقيد سواء يف تنوع وجوىها  اؼبتعدد أو يف تناقضها العميق  كما قبد أف اؼبناخ االيديولوجي و  قصوى

و حسب ، االقتصار يف تفسَته على تبعات االحداث يف فرنسا  السياسي الذي ساد اوروبا  عقب ذلك ال ديكن

تلك الفًتة اباف اهنيار  دوف أف نأخذ بعُت االعتبار التطورات االجتماعية العميقة اليت جرت يف انكلًتا خبلؿ

حت ىي و االشًتاكية الطوباوية اؼبعرب ىذين العصرين اهنيارا حادا و عاصفا، شرعت الرومانسية اليت اصب

 1ة االوىل من تكوف العبلقات االجتماعية الربجوازية.لة اؼبرحسالرئيسي عن العصر تربز مواكبة و عاك االيديولوجي

يف اوروبا ضمن حدود العقود الثبلثة االوىل من القرف التاسع عشر، وقد درج الباحثوف يف اكثر ما ساع           

الثورة الفرنسية و اقرت  على حوؿ الرومانسية على االنطبلؽ من  اف الرومانسية كانت رد فعل من دراساهتم

اف ىذا القوؿ الصحيح و مع االقرار بكل ما للثورة الفرنسية من امهية ىائلة، ليس فقط بشاف  ،عواقب تلك الثورة 

                                                             

 .16.  13نيوؼ ، نظرية الركمانسية في الغرب ، ص د. نوفل  -1
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سم اعلى االطبلؽ العامل الوحيد اغبهور الرومانسية بل وبشاف تطورىا االحق ايضا، فاف ىذه الثورة مل تكن ظ

 1.ؼبختلف اؼبناطق القومية  بالنسبةاالدبية و االيديولوجية العامة  الظاىرةحدد نشوء ىذه  الذي

إذا كاف أدب كل بلد ينطوي على مقدمات ربكمت دبتابع الرومانسية وأملت خصوصيتها  وقد سبق           

أف لفتنا يف ىذا الصدد إىل دور اؼبرحلة اػبتامية من االنقبلب الصناعي يف إقبلًتا ، حقا لقد كانت الثورة الفرنسية 

، ينبغي أف نتابع ىذا  2راء ىذه العوامل القومية حصرا تقف أيضا على الدواـ وبدرجة متفاوتة التأثَت والتفاعل و 

التدقيق على مستوى آخر أيضا ، فقد كانت الثورة الفرنسية ، وكذلك أحداث اغبياة السياسية واالجتماعية يف 

البلداف األخرى ، مقدمات سياسية اجتماعية للرومانسية ولكن كانت قد نضجت شبة ، يف أعماؽ النظاـ 

مات صبالية أيضا ، على غرار معايَت النمط االقتصادي السياسي الربجوازي وشكلت تلك اإلقطاعي ، مقد

اؼبقدمات يف معظمها أثناء مرحلة التنوير اؼبتأخرة أي ما قبل الثورة الفرنسية بعهد طويل وؽبذا قبد أف العملية 

يل من الظواىر اعبوىرية جدا األدبية والنظريات األدبية خبلؿ القرف الثامن عشر كانت تنطوي على عدد غَت قل

اليت تسمى ما قبل الرومانسية ، وعلى كل حاؿ فقد كانت الثورة الفرنسية يف هناية القرف الثامن عشر ذلك اغبدث 

   3اغباسم الذي حدد ظهور الرومانسية ومضموهنا الروحي واالجتماعي بالذات.

كانوا على يقُت من أهنا ستأيت معها دبملكة العقل واػبَت   فاؼبنوروف الفرنسيوف الذين مهدوا ؽبذه الثورة ،           

والعدؿ للجميع ، ولكن تلك العبلقات االجتماعية اعبديدة ، ومعها اؼبعايَت األخبلقية اليت أخذت أطرىا ترسم 

ن بعدىا ع بدقة بالغة خبلؿ عملية الثورة بالذات ، تلك اؼبعايَت والعبلقات الربجوازية كانت ـبيفة لآلماؿ يف

اؼبنورين الساطعة ، مث تبُت أهنا ؾبرد وىم طوباوي عمليا ، وأصبح بديهيا أف يقاؿ بعد زمن قصَت من ذلك أننا 

نعرؼ األف أف فبلكة العقل ىذه مل تكن إال فبلكة اليت مثلتها الربجوازية ، وأشاعت أف العدالة األبدية قد وجدت 

                                                             

 .16،  19المرجع السابق ،  -1

 .19،16د. نوفل نيوؼ ، نظرية الركمانسية في الغرب ، ص  -2

 .192شلتاغ عبود ، مدخل إلى النقد األدبي الحديث ،  - 3
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إختزلت إىل مساواة برجوازية أماـ القانوف، بينما أعلنت اؼبلكية ذبسيدىا يف القانوف الربجوازي ، وأف اؼبساواة قد 

 .1الربجوازية بوصفها واحد من حقوؽ اإلنساف األكثر جوىرية

لقد القت الثورة الفرنسية والتنوير الذي مهد ؽبا معارضة نارية على أيدي أعدائها السياسيُت اؼبباشرين           

يت أبعدهتا الثورة عن خلية التطور التارخيي ، ولكن نتائج ىذه الثورة جنبت الذين كانوا ديثلوف تلك الطبقات ال

أيضا أماؿ أنصارىا الذين صدقوا وعود اؼبنورين وىكذا فتحت نتائج الثورة الفرنسية يف أواخر القرف الثامن عشر 

التطور التارخيي ونتج عن مرحلة أزمة حادة يف اإليديولوجية التنويرية ، مرحلة مهد ؽبا كما للثورة نفسها ، مسار 

ذلك أف ردة الفعل اؼبعادية للتنوير ، واؼبعادية يف الوقت نفسو للربجوازية تلك الردة ذات التوجو اؼبتباين ، بل 

والتوجو االجتماعي السياسي اؼبتناقض يف أحياف كثَتة ، كانت السمة اؼبتميزة واحملددة للجو الروحي 

   2اإليديولوجي.

لرومانسية بالذات ىي اليت عكست بالدرجة األوىل أمزجة العصر اؼبعادية للربجوازية واؼبعادية وكانت ا          

، من ىنا فإف 3للتنوير ، تلك األمزجة اليت كانت وليدة التناقضات اعبذرية يف الثورة الفرنسية بوصفها برجوازية 

و إذباىا وحسب ، بل وصفها مذىبا شامل واحدة من السمات التعميمية اعبذرية الرومانسية بوصفها مذىبا فنيا أ

النظرة بشكل عاـ ، ىي كوف الرومانسية سبثل طوباوية سبخضت عنها نتائج الثورة الفرنسية طوباوية تنطوي يف ذاهتا 

أشكاؿ اإليديولوجيا،  على نفي العبلقات اإلجتماعية اليت كرستها تلك الثورة . إف الرومانسية بوصفها شكبل من 

ء يف النظرية أـ يف اؼبمارسة الفنية أف تعكس الصفة اؼبزدوجة للتناقض اؼبذكور يف الثورة الفرنسية اليت مل تستطع سوا

وحُت كانت زبيم غبظات ؿبددة من الشعور باػبيبة ذباه  4تفي نتائجها من مواقع سياسية اجتماعية ـبتلفة .

على جزء من الرومانسية أمل ، بل يقُت بأف الثورة، غبظات ردبا كانت يف بعض األحياف بالغة اغبدة كاف يسيطر 

                                                             

 . 21،19د. نوفل نيوؼ ، نظرية الركمانسية في الغرب ، ص  - 1

 .27ىالؿ ، الركمانتيكية ، محمد غنيمي  - 2

 .20د. نوفل نيوؼ ، نظرية الركمانسية في الغرب ، ص - 3

 .25محمد غنيمي ىالؿ ، الركمانتيكية ،   -4
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مثلهم التقدمية ستجد ذبسيدىا يف اؼبستقبل ، بينما كاف األمر األكثر جوىرية بالنسبة للرومانسيُت اآلخرين ىو 

بالضبط خيبة األمل بالثورة وفقداف اإلدياف بتحقيق مثلها ، بل رفضها يف بعض األحياف ، ويف ىذا اجملاؿ فإف 

يَت العبلقات االجتماعية عادلة ، أي خارج إطار الربجوازية، أصبح ناقوسيا ، وذبلى أحيانا يف مثلنة حبثهم عن معا

يسعوف إىل تكييفها  –رغم ذلك  –اؼباضي البعيد وأحيانا كثَتة يف مثلنة القروف الوسطى اليت كاف الرومانسيُت 

 . 1ي وفيٍت (سارث – Novalisومراءهتا مع التطور االجتماعي اؼبعاصر ) نوفاليس

كما كانت أكثرية الرومانسيُت وال سيما األوائل منهم ، تتميز حبثها الفلسفي العميق اؼبباشر أو العفوي            

إف قاعدة االنطبلؽ بالنسبة للرومانسيُت ىي النظرة الشاملة ، اؼبثالية الساطعة والصاعدة أساسا من اؼبثالية الذاتية 

يل إىل البلهنائي ، ىذا النزوع بوضعو موقفا من اؼبواقف اعبمالية الفكرية اؼبميزة للرومانسية اؼبوضوعية ىذا النزوع اؼبثا

ىو ردة فعل على ريبية التنوير وعقبلنية أحكامو وبرودىا ، لقد أكد الرومانيُت على اإلدياف سيادة اؼببدأ الروحي يف 

 .2جود الروحياغبياة وخضوع السيادة للروح ، واعتربوا أف أساس الكوف ىو الو 

إف دائرة القضايا الواسعة والشديدة التنوع اليت سبثل يف ؾبملها نظرية الرومانسيُت األدبية إمنا نتطلع من           

 جوانب كثَتة إىل اجملاؿ الفلسفي ، األمر الذي تتصف بو الرومانسية األؼبانية بالدرجة األوىل ، رغم أف ىذا 

ف غَتىا إطبلقا. لذلك كانت نظرية الرومانسية على كبو خاص نظرية صبالية التطلع ليس حكرا عليها وحدىا دو 

فلسفية ، إذ أف مبادئ اؼبعرفة الفنية وعكس الواقع على أيدي الرومانسيُت ال ديكن وعيها دبعزؿ عن مضموهنا 

 .3لرومانسيالفلسفي لذلك ذبدنا كثَتا ما نسعى إىل إلقاء الضوء على ىذا اعبانب اعبوىري من جوانب الوعي ا

كانت عناصر الديالكتيك مبلزمة الفكر الرومانسي الفٍت الفلسفي ، وقد انتهى  الرومانسيوف من            

 اعبماعة البشرية أفراد ظنوا أهنم حيسدوف يف أنفسهم الكوف كلو وخيل للرومانسيُت أف الطريق إىل الشمولية 

 

                                                             

 .89شلتاغ عبود ، مدخل إلى النقد األدبي الحديث ،  - 1

 .92نفس المرجع ، ص - 2

 .30محمد غنيمي ىالؿ ، الركمانتيكية ، ص  - 3
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 .1تعددي اؼبواىباؼبتناغمة العامة دير بالضبط عرب تطور األفراد ال

كما كاف الرومانسيوف يروف أف الطريق إىل بلوغ التقدـ يف اجملتمعات الدولية ديد عند تطور األمم اؼبتعددة           

 اعبوانب.

لقد كانت منظومة الفكر الرومانسي تتصف بالسعي إىل اإلحاطة بالظواىر يف عبلقتها وكليتها بالسعي          

الرومانسيوف أنفسهم حيبوف أف يقولوا وكتعبَت عن ىذا اؼبوقف الفلسفي ربديدا ، تكوف  إىل الشمولية ، كما كاف

مفهـو األدب العاؼبي ، ىذا اؼبفهـو اؼبثمر والشديد اغبدة الذي أرسى أسسو الرومانسيوف وال سيما شليغل بوجو 

أيضا ، يف أحبلمهم  خاص ، وقد انعكست ىذه الشمولية الرومانسية يف طوباوية الرومانسيُت االجتماعية

   2الطوباوية بانتصار مثل التناغم يف اجملتمع البشري كلو. 

لقد كاف الرومانسيوف أوالد الثورة الفرنسية ووريثتها اؼبقربُت ، أوالد وورثة ذلك اؼبنعطف التارخيي           

 ن اؼبؤسسات االجتماعية االجتماعي األكثر عمقا ، والذي كسر القناعة الراسخة سباما بثبات ومتانة كثَت م

السياسية والعبلقات التقليدية اليت كانت قائمة حىت ذلك اغبُت ، وأكثر من ذلك ، فإف عواقب الثورة الفرنسية 

اليت شكلت الرومانسية وترعرعت يف ظروفها ، إمنا أدخلت إىل سَتورة التاريخ األوريب ديناميكية عاصفة ونزاعات 

العوامل اعبوىرية ىي اليت حكمت وحددت التلقي التارخيي للعملية االجتماعية يف حادة وشديدة التناقض ،ة ىذه 

   3إبداع الرومانسيُت.

وكاف ذلك  ;8ومن ىنا قبد أف الرومانسية فرضت وجودىا يف أوربا كمذىب أديب يف أواخر القرف الػػ           

قومية يف أوربا وؿباولة التخلص من النتيجة حتمية النفصاؿ اللغات عن األصل البلتيٍت وظهور اآلداب 

 4الكبلسيكية اليت سيطرت على األدب البلتيٍت ردحا من الزمن.

                                                             

 .29نظرية الركمانسية في الغرب ، صد. نوفل نيوؼ ،  - 1

 30المرجع نفسو ، ص: . - 2

 .09)مخطوط( ، ص :  2001 – 2000فوزية توسارة ، الركمانسية عند الشابي ، معهد اللغات كاألدب العربي ، د.ط ،  - 3

 .100 ، ص:شلتاغ عبود : مدخل غلى النقد األدبي الحديث   - 4
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نساف و أخضعتو اإلفقد ضبلت الكبلسيكية يف طياهتا بدور الرومنسية األوىل وذلك بعد أف قيدت         

استطاع الرومانسيوف مس جوانب  نق فيو اغبرية و النشوة فقداوتع ولسلطاف العقل فلم ذبد حياتو سبيل تتنفس من

 1نسانية حبيث كسروا كل األصوؿ و القيود قصد ربرير العبقرية البشرية.اإلالنفس 

تغَتات ظهور التغَتات السياسية و االقتصادية و االجتماعية الاثر  >8مع بداية القرف التسع عشر          

دة العاطفة و اغبرية وخلق أدب جديد و السبب يف ذلك الؼبناخ لو ابا تغَت ذوقها األديب و الفٍت وهتيأ و جعلت أور 

با خبلؿ ىذا الفًتة من و يعود إىل ظهور الثورة الصناعية و العلمية إضافة إىل اعبو السياسي الذي كاف يسود أور 

ثورات و حروب مدمرة خلقت طبقة جديدة داعية إىل اؼبساواة  و اغبرية وربرير اؼبضطهدين وإنصاؼ اؼبظلومُت و 

 2رومُت و ظهور البطل الرومنسي اؼبتعطش للحب و الشعر واعبماؿ .احمل

نتج عنها من مبادئ وأسس أقوى دعامة للرومانسيُت يف ثورهتم  إضافة إىل كل ىذا فقد كاف للفلسفة و ما        

يُت جبماؿ نسارية و العاطفية وأساس خياؽبم و أحبلمهم و ىكذا كاف لفلسفة العاطفية أثرىا يف ىياـ الرومو الشع

الطبيعة و حبهم للخلوة بُت أحضاهنا وكتابتهم بالعاطفة وإديانيهم حبقوؽ القلب و ثورهتم على قيود اجملتمع اليت 

 3ربدد من حريتهم.

ومن العوامل األدبية اليت ساعدت على ظهور الرومانسية الغربية اكتشاؼ فولتَت           

يها النفس البشرية حيث  اعترب شكسبَت فيف رسائلو الفلسفية ومسرحياتو اليت حلل  Shakespeareشكسبَتو 

الرومانسي بعبقرتيو يف التحليل  واضع اػبيوط األوؿ للرومانسية يف القارة األوربية و قد أثر يف شكل كبَت يف األدب

 4.قدديةووصفو العواطف االنسانية واعتماده على ذاتو دوف الرجوع اىل تقليد اآلداب ال

العاؼبية خاصة اكتشاؼ االدب  اآلدابلًتصبة ايضا دورىا البارز يف االحتكاؾ الثقايف بُت ف لوقد كا          

من خبلؿ ترصبة اؼببلمح الشمالية وبرز ذلك يف ناحيتُت اساسيتُت أوؽبما= اهنا زلزلة سلطاف  ابأور القدًن لدوؿ مشاؿ 
                                                             

 .61: ص العربي للستة الثالثة من التعليم الثانوم دار السبيل للنشر ك التوزيع د.ط.د.ت.بالمين فتيحة: السبيل في األدب  - 1

 . 20 ، ص أحمد عوين : الطبيعة الركمانسية في الشعر العربي الحديث - 2

 .32محمد غنيمي ىالؿ ، الركمانتيكية ، ص :   - 3

 61، ص بالمين فتيحة ،''السبيل في األدب العربي - 4
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لعاطفة واستجابة الرومانسيُت وثانيهما= اهنا اكدت وجود ا،بلسيكيوف االدب اليوناين والروماين الذي قدسو الك

خاصة غباجاهتم للهروب من الواقع ونشد أف السعادة يف غَت العامل الذي كانوا يعيشوف فيو معتربين القلب  ،ؽبا

  1موطن الشعور ومنبع االؽباـ والبحث عن العدؿ واؼبساواة.

السابقة قبد اف اجملتمع األورويب مقسم اىل طبقات كلها خاضعة اىل الطبقة اضافة اىل كل العوامل           

 ة الشعراء والكتاب لواقع االنساف الضعيف واستخدامهم لؤلدب يف ئالربجوازية اليت كانت دافعا أساسيا وراء ف

ر واألذواؽ ىذا ما أدى اىل ظهور الرومانسية اليت حررت العواطف واألفكا طبقاتو.تصوير حاؿ اجملتمع بكل 

 ل يف ذلك ضومشلت كل اجملاالت االدبية وسادت كل اكباء العامل وجعلت منها حقيقة على ارض الواقع والف

ذىب اعبديد يف عدد من البلداف األوروبية أيضا يعود اىل عدد من كبار األدباء والشعراء الذين ربلقوا حوؿ ىذا اؼب

 2وذاع منهم يف ارجاء  العامل.

( :8ي يف القرف السابع عشر)ز قبليإلتعود البوادر األوىل للرومانسية يف اقبلًتا اىل عمبلؽ األدب احيث           

'' Coleridage ج( و ''كلوريد 81;8-1::8اضافة اىل الشاعرين االقبليزيُت ''ردزورث'' )، ولياـ شكسبَت

يف واىتماماتو ؿبور اساسيا لشعرمها  جاعبلف األنساف بكل مهومو1>:8ةديواهنما اؼبواريل الغنائية سن االلذين اصدر 

 3.ىذا الديواف 

 ب/ المبحث الثاني :  خصائص كمبادئ  الركمانسية :

و الرومانسية اليت  الكبلسيكيةربت راية الصراع اغبضاري بُت  >8لقد مرت بداية القرف التاسع عشر           

اعبديد  الرومانسيت دبا قدمتو الفلسفة األؼبانية من أفكار يف علم اعبماؿ وتكلل ىذا الصراع بانتصار الفن حتسل

 وىايٍت Hovemen فمافىو و  Novalisونوفاليس،  شليغل و تيكاإلخواف باريزين مها  اعبلمأالذي أفرز 

Haini  يف أؼبانيا و وردزوثWords worth  وكولريدج Coleridage إنكلًتاوشيلي يف وبايروف  
                                                             

 42 :، ص يةالركمانتيك  غنيمي ىالؿ:محمد  - 1

 112، ص:   الجزائر"، د.ط.د.ت بن عكنوف، حامد حفني داكد :''تاريخ األدب الحديث ،ديواف المطبوعات الجامعية،  - 2

 . 328، ص :  1983،  5القاىرة ، ط مكتبة النهضة المصرية، ،أحمد أمين : النقد األدبي  -3
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كاف ،  يف فرنسا   Lamartineمارتُتالو Mme De staél وديستاؿ  Chateaubriandوشاتوبرياف

مثاليُت وكانوا صوفيُت إىل حد ما وقد وضعوا حياة الروح عاليا فوؽ الواقع  متمردينالرومانسيوف يف معظمهم 

و قادهتا لقد بذلوا جهودا  اإلنسانيةالعادي و أعلنوا الفن وسيلة رئيسية ؼبعرفة اغبقائق العليا و اعترب الشعراء رسل 

من داع للعامل و ليس شبة  وتأمليتمضنية من أجل زبليص الوعي البشري من جراثيم النظاـ الربجوازي اعبديد و 

للقوؿ أهنم أخفقوا يف ربقيق ذلك ة سيما و أف إقبازات إيديولوجيا و علم اعبماؿ الرومانسيوف كانت عظيمة و 

نساف اي أعراقو و طباعو ووعيو و عاداتو و اكتشاؼ اإل شرؼ ذات شاف قبد أف الرومانسيوف ىم اصحاب

إال خطوة و احدة عن بلوغ الفهم القائل بأف اؼبصَت و الوعي البشريُت سلوكو بوصفة شبرة التاريخ ومل تكن تفصلهم 

و السياسية على اختبلؼ  االجتماعيةو  االقتصاديةيتشكبلف ربت تأثَت البيئة االجتماعية و حياة العصر 

ية مرغمة على الرومانس غدةامنة ؽبما ... إخل و حيث مت القياـ هبذه اػبطوة ز مستوياهتا و  اغبركات األيديولوجية اؼب

 1. نسحابالا

من ىنا نطرح االشكالية ماذا عن الرومانسيُت ؟ ىل غادروا اؼبيداف و طواىم النسياف حقا؟ كبل بالطبع           

أف ذبدىا بالدرجة األوىل و رغم  بقيت حية و تستطيع أسروىاالفكرية و الفنية و التقاليد اػباصة اليت  اهتمففاكتشا

إبداع الواقعية الذين بدئوا كثَتوف منهم طريقهم االبداعي بوصفهم رومانسيُت ربديدا فقد  فيها من مفارقة يف ما

استخدـ ىؤالء الواقعيُت و على نطا واسع ما قدمتو اغبركة الرومانسية من اقبازات فكرية و فنية وراحوا يطورونو 

من اساليب بل و أسلوبية الرومانسية صقلوه  ويدفعونو يف اذباه جديد ينطلق من النظرية الرومانسية الفنية وما

  2.نفسها إمنا القت أصداءىا اؼبتعددة يف علم اعبماؿ لدى عظماء الواقعيُت

 إف الرومانسيُت استطاعوا كسر األصوؿ و القيود واألغبلؿ اليت كبلت النفس البشرية و اصبحت ال          

 فوا العقل و استسلموا للعاطفة و األىواء تدين ألي منهج من اؼبناىج الفكرية فأل زبضع ألي قيود وال

                                                             

 .119-117: ص  ،نظرية الركمانسية في الغرب  ،وفل نيوؼ ند. - 1

 .120المرجع السابق ، ص :  - 2
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والشعور معتربين القلب موطن الشعور و منبع االؽباـ و كانت غايتهم يف ذلك البحث عن علم اعبماؿ و عامل 

 1يسوده العدؿ و اغبب و اؼبساواة.

هم إىل وئقيقة بلجىربوا من الواقع اؼبؤمل من خبلؿ مشاعرىم اليت تصور أالمهم و أحبلمهم حبثا عن اغب          

 2اػبياؿ و الطبعة يقوؿ نوفاليس= ديكن تشبيو الطبيعة بألة موسيقية تتطابق كل أصواهتا مع أوتار خفية توجد فينا .

يصدمهم الواقع كما حاربوا نظرية احملاكاة اليت  ليو حُتإفهم جيدوف يف أدهبم و شعرىم متنفسا يسًتحيوف           

 تم بالعقل هي عندىم إبداع الؿباكاة للطبيعة واغبياة ، فالشعر األدب  الشعر  اعتربواعندما  الكبلسيكيوفتبناىا 

 3اعبياشة. واؼببلحظة وإمنا يقـو على اػبياؿ اؼببدع و العواطف

عابَتىم عن ت يف أعماىم األدبية فأدهبم ذايت وشخصي حيمل كل ُتبرزت الذاتية واضحة لدى الرومانسي          

و حزف  وتشاـؤ و تفاؤؿ باغبياة فهو أدب عاطفي تنفجر فيو العاطفة وربرؾ صبيع القلوب و مشاعرىم من قلق 

.يبدوف فيها كل تفكَت عقلي منطقي 
4 

ازبذوا من الطبيعة مادة خاما ألعماؽبم األدبية فهاموا فيها بأحبلمهم و ىربوا إليها ليكونوا ذبارىم           

نوف إليو حُت تقسوا عليهم اغبياة و اجملتمع فتناولوا اؼبناظر الطبيعية اليت الشعرية متخذين منها اؼبلجأ الذي سيك

تبلئم أحاسيسهم و عواطفهم كالليل و القمر و مشاىد اػبريف للتعبَت عن وجداهنم و توقعهم الكبَت إىل عامل 

 5.تسوده اؼببادئ و العدؿ واؼبساواة

إبتعد الرومانسيوف عن التصنع و التكلف و تركوا النفس على طبيعتها تبحث عن البساطة يف كل شيء          

سواء يف التعبَت أو يف الذوؽ و الشعور و استخدموا اللغة البسيطة اؼبشرقة يف عبارهتا العفوية يف مرونتها اؼبوجبة يف 

ربروا من األوزاف القددية ذات الشكل العمودي عندىم من األسلوب و أىم ار فكألفاظها و كاف اؼبضموف و األ
                                                             

 .93، ص:  2006، 2ط ف،اعم ،دار الفكر لنشر ك التوزيع ،محمد أحمد ربيع : في تاريخ األدب العربي الحديث - 1

 .119، ص :  2007. 2ط،دار الميسرة للنشر ك التوزيع ،إبراىيم خليل : مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث  - 2
 .113 ، ص:حامد حنفي داكد : تاريخ األدب العربي  - 3
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الذي مل يعد يتناسب مع قضاياىم االجتماعية اغبديثة و اتبعوا التقطيع اؼبوسيقي مستخدمُت اؼبوسيقى الداخلية 

 Victor فيكتور ىيجوداخل البيت الواحد و دعوا إىل التلقائية يف التعبَت و سهولة األلفاظ كما قبد ذلك عند 

 Hugo األف كقد دؽ إحساس ىذه المناظر اإللهية  من السهوؿ ك الغابات ك الصخور ك  " =ولويف ق

  1." ىضاألكدية ك النهر ك الع

 فقد ظبوه ىو و اؼبرأة بشكل كبَت  وكاف ذلك نتيجة لتوجههم ُتوقد ناؿ اغبب مكانة عالية عند الرومانسي        

لدرجة التقديس و العبادة .. بو إىل بو  اسمو قالعاطفي الذي قادىم للحب على أنو عاطفة ملهمة و فضيلة كربى 

               .النزوات والدوافع اغبسية وبذلك ارتفعت مكانة لديهم فصارت مبلكا نزؿ من السماء ليقي النفوس و يطهرىا

كما قبد أف خصائص الرومانسية تعرب عن الذات األدبية و نوازعو وليست ؿباكاة عامل اؼبثل أو عامل        

الطبيعة و ليس تعبَتا عن اجملتمع و قوانينو ؽبذا ظبي اؼبذىب الرومانسي باؼبذىب التعبَتي للذات عن عواطف 

  2.عر وأحاسيساومش

 سية خبصائص أساسية ربملها فيما يلي =فلقد سبيزت الرومان          

     ها تكوف إىل أحضاهنا و استشعار حناهنا و التسبيح جبماؽبا وروعر االندماج يف عامل الطبيعة الواسع و ال -      

ومنجاهتا كحبيبة  وأـ ملهمة و التماس العزاء لديها من األـ االنكسارات اغبادة يف عصرىم و ذبارهبم اػباصة 

ديتها كل شيء  وتعرب عن جب فلسفة طبيعة قوامها ثنائية البشر و الطبيعة و رموزىا اليت تقوؿ لنا بأوالوصوؿ إىل

  .لو و االنسافإلنراىا و على كل عبلقات البشر وأحواؽبم و التوحيد بُت الطبيعة و ا أشياء كبسها وال

واعيا أـ أحبلما و ىلوسات ونزوات و مرد اعيا دكاف منها إب التمادي يف اػبياؿ و التصورات سواء ما -       

 3فات وعرائس الشعر.اذلك النفور من الواقع اؼبخيب و اؽبروب إىل عوامل متخيلة و لو كانت عوامل اعبن و اػبر 

                                                             

 .60محمد غنيمي ىالؿ ، الركمانتيكية ، ص :  - 1

 .90ميشاؿ عاصي : الفن ك األدب، ص: - 2
 .302محمد غنيمي ىالؿ : األدب المقارف ك دار النهضة مصر للطباعة ك النشر ك التوزيع د.ط.د.ت، ص:  - 3
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التعمق يف أسرار ىذا الكوف عن طريق تقدًن اػبياؿ و تفضيلو على العقل وكذا االندفاع العاطفي  -      

 سرؼ.اؼب

 . عن القلق و اغبـز و التشاـؤ و التفاؤؿ باغبياة التعبَت -     

يف العامل تسوده مبادئ العدؿ و اؼبساواة ة وقد كاف اىتماـ الرومانسيوف كبَتا  وؽالدفاع عن الضعفاء و الت -     

 1بالطبقة الكادحة من اجملتمع و ذلك بتصوير مهوما و معاناهتا اليومية.

 ية المبحث الثالث : ركاد الركمانس -جػ

واضع اػبيط األوؿ للرومانسية الغربية   WILLIAM SHAKESPEAREيعترب ولياـ شكسبَت           

 يف مسرحو الشهَت بإقبلًتا وقد سبيزت أعمالو بتحليل عواطف القلب البشري من حب وبغض.

 –ـ  Word Worth  (8::1ومن رواد ىذا اؼبذىب أيضا الشاعراف اإلقبليزياف " وردزورث "           

" اللذاف نظما وأصدرا ديواهنما "  Sammuel taylor coleridgeدجكلوري  ( و " ظبويل تايلور81;8

 اؼبواويل الغنائية " وقد جعل اإلنساف هبمومو واىتماماتو ؿبورا لشعرمها يف ىذا الديواف.

نذكر منهم = " ولياـ ببلؾ  ين أخر   وإىل جانب ىذين األديبُت ، فقد شهدت إقبلًتا أدباء رومانسيُت          

blak William   وكذلك جامس تومسوفJames Thomson  (8:11 وإىل  ;8:7 -ـ ) ـ

 ـ ( وغَتىم من األدباء . 8:98ـ  89;1)  Edward Youngجانبهما األديب " إدوارد يونغ 

صاحب    Goethe" تو" قو  أما الرومانسية يف أؼبانيا ، فبل ديكننا أف نذكرىا دوف ذكر فضل األديب          

ـ إىل اإلقبليزية  8::8ـ وترجم سنة بعد ذلك أي عاـ  7::8كتاب " أالـ الشاب وردز " الذي صدر عاـ 

 يف كتابو  توبطل الرومانسية ، فقد ذكر صاحب القصة قو  " والفرنسية ، وقد أعترب يف أوربا بطل الرواية " وردز

                                                             

د. ط أحمد موزاكم : المذاىب األدبية الغربية ك أثرىا في األدب العربي لطلبة البكالوريا، دار ىومة للطباعة ك النشر ك التوزيع الجزائر ،  - 1
 .22د. ت ، ص: 
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حساس الذي يغرقٍت يف نشوة  بقليب عن الطبيعة اغبية ، ىذا اإل" ... ىذا اإلحساس الكامل واغبار ، الذي 

 1...." وىذا ما يوحي إىل التأثَت الكبَت الذي تركتو الطبيعة وسحرىا وصباؽبا يف نفسية األديب.كبَتة

 " قبد كذلك أدباء آخرين ال يقلوف أمهية منو ، تركوا بصماهتم يف الرومانسية تووإىل جانب األديب " قو          

                         ـ ( 87;8ـ  8::8" وقد اعترب فيلسوؼ الرومانسية بببلده )  schelling األؼبانية نذكر منهم " شلينغ  

" واألديب " أرنيم grimـ( وكذلك اإلخوة " غرًن  18;8 –ـ  8::1" ) Novalisوإىل جانبو " نوفاليس 

Arnim ؽبم شأف عظيم يف األدب الرومانسي يف القرف التاسع عشر." وغَتىم من األدباء األؼباف الذين كاف 

أما عن الرومانسية بفرنسا ، فبل ديكننا اغبديث عنها دوف أف نتحدث عن األثر الذي تركتو الرومانسية          

لسباقُت إليها الغربية فيها ، سيما وأف اغبركة الرومانسية مل تظهر بفرنسا ، ألف الرومانسيوف اإلقبليز واألؼباف كانوا ا

وقد فتحوا للرومانسيُت الفرنسيُت السبيل ، يف أف حيققوا وجودىم وأف يشقوا طريقهم يف الرومانسية الغربية بصفة 

 عامة .

 napoléonإف تأثَت الرومانسية اإلقبليزية واألؼبانية ، قد ظهر خاصة يف حروب نابليوف بونابارت "          

Bonaparte  ( "8:9<  وإحتبللو جبيشو لعدة دوؿ أوربية كإيطاليا ، وأؼبانيا وإسبانيا ،  ـ 18;8 –ـ )

 ورجوع اؼبغًتبُت الفرنسيُت من ىجرهتم إىل بلدىم فرنسا وىم ؿبملوف بأفكار ومبادئ الرومانسية.

مارتُت " ر كل من الـ  سيما بعد سف 11;8وقد ظهر ىذا التأثَت وبصورة جلية واضحة بعد عاـ           

Lamartine   واألديب اؼبوىوب " فكتور ىيجوا " Victor Hugo   اللذاف أعتربا من أعبلـ اغبركة " 

 2الرومانسية بفرنسا إىل بعض الدوؿ األوربية.

نأخذ على سبيل اؼبثاؿ قصيدة " البحَتة " للشاعر الكبَت " المارتُت " الذي كاف شعره بكائيا دينيا يتفجع       

 بعض ىذه األبيات من قصيدة " البحَتة "  فزمن ولتوضيح ذلك تقطفيو على اؼبوت والعواطف وال

 
                                                             

 .18المذاىب األدبية الغربية كأثرىا في األدب العربي ، ص : أمحمد موزاكم ، 1
 .20، 19المرجع السابق ، ص:  - 2
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 أىكذا ال يزاؿ يزجى بنا

 إلى شواطئ جديدة

 نساؽ إلى الليل األبدم دكف عودة 

 أما من سبيل لنلقي المرساة في 

  1محيط األعمار كتقف كلم ليـو كحيد.

وعماؿ البحر    Hernaniوىرناين    les misérable" البؤساء" كمن أعماؿ فيكتو ىيجو  -        

les travailleurs de la mer   = وغَتىا من األعماؿ الفنية الشعرية والنثرية ، وىو صاحب اؼبقولة الشهَتة

 2". يجب أف نخلص الشعر من الموضوعات المأخوذة من عصور غريبة عنا" 

( وىو مفكر وأديب فرنسي يعد ;;:8:81- 8)  rousseau j.j  جوف جاؾ ركسوويذكر أيضا  -        

رائد الرومانسية اغبديثة ، كانت روح الرومانسية تسري يف مؤلفاتو من قبل أف تولد الرومانسية ، ويبدو أثر ذلك يف  

 كتبو " إدييل " و " اإلعًتافات " و أحبلـ اؼبتجوؿ الوحيد "

انعطف كبو الغريزة واإلحساس الفردي وحس الطبيعة كاف روسو يؤمن بالعقل والفكر واعبدؿ ، ولكنو   -       

واألحبلـ والتملص من القيود اإلجتماعية، وكاف يرى أف اإلنساف طيب بفطرتو واجملتمع ىو الذي يفسده ، وأف 

 3التقدـ حيمل معو شقاء لئلنساف وال عبلج لو سوى اإلخبلد إىل الطبيعة واللجوء إىل حـر الدين.

= كاف ؽبا إسهاـ ىاـ و مبكر يف الدراسات األدبية اليت شجعت  1817-1766تايل مداـ دكسوأيضا  -      

اإلذباه كبو الرومانسية ففي كتاهبا " من األدب " بينت أف اغبرية أساس التقدـ ، ولذلك كانت تبحث يف كل 

                                                             

عبد الرزاؽ األصفر ، المذاىب األدبية لدل الغرب مع ترجمات كنصوص ألبرز أعالمها ، منشورات إتجاه الكتاب العرب ، د.ط ،  - 1
 .87، ص :  1999

 .88:، ص المرجع نفسو - 2
 .48:الشعاع ، الكويت ، د.ط ، د.ت ، ص نشر ربي ، دار غالباسط بدر ، مذاىب األدب الد. عبد  - 3
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واػبَت واجملد عمل أديب قدًن أو حديث عن توىج اغبرية  أو طبودىا ، وهتتم بالبحث عن تأثر األدب بالفضيلة 

 1واغبرية والسعادة والعادات واألمزجة والقوانُت والدين .

= شاعر رومانسي وكاتب روائي ومسرحي ،  Alfrid dovinie  8:<:- 8;91ألفرد دوفينيي  -       

نشر  19;8نشأ ي السلك العسكري ولكنو استقاؿ وانضم إىل اغبركة الرومانسية وكتب يف الصحف يف عاـ 

شعرية " أشعار قددية وحديثة " ويعد شاعرا مفكرا وفيلسوفا متشائما ، يقود شعره إلىل الرواقية أكثر فبا ؾبموعتو ال

 2يبعثوا على اإلدياف أو اليأس.

= شاعر رومانسي وقاض ومؤرخ ، ولد يف ماكوف بفرنسا ، ونشأ يف وسط  >9;8-1>:8المارتُت  -      

أمل . كتب الشعر يف سن مبكرة وقاـ برحلة إىل إيطاليا أغنت شعره مثقف متدين أتاح لو العلم واؼبطالعة والت

أصدر التأمبلت اعبديدة ، وموت  11>8. ويف عاـ  11;8كتب التأمبلت عاـ   –بألواف عذبة جديدة 

سقراط، وألف كتابا نثريا يف تاريخ اعبَتونديُت وأصدر قصص " اؼبناجيات ، وغرازييبل ورفائيل ( مث ألف " الدروس 

 تادة يف األدب، وتاريخ إعادة اؼبلكية "اؼبع

ىبة \ديكن إعادة النصوص الرومانسية اؼبتميزة عند المارتن إىل مشاىد أو ذكريات يف إطار من الطبيعة وإىل الك

3واإلحباط واليأس وإىل األمل واؽبدوء وىيمنة الطبيعة على ىذه الكآبة .
 

 

 

 
                                                             

 .50:المرجع نفسو ، ص  - 1

 .77:د. نبيل راغب ، المذاىب األدبية من الكالسيكية إلى العبثية ، مكتبة مصر ، القاىرة ، د.ط .د.ت ، ص - 2
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  ثاويــــــل الــــــــــــالفصــ

 يـــــشبــــــالع ت في الشعــــــش يــــاوعـــــشومــــال

 

 املبحث ألاول: مظــــــــــاهش جأثير الشوماوعيت في الشــعــش العــشبــي  

 الشوماوعيت بـيــن الخــقــليـــــذ و الخـــجــذًـــذ .املبحث الثاوي: 

 العــشبـــــي.حمـــاليـــــاث الشــــعــــش الشوماوس ي املبحث الثالث: 

 املبـــــحـــث الشبـــــــع: الجـــــاهــــــب الخـــــــطبـــيقـــي. 
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 أ/ المبػػػحػػث األكؿ : مظاىر تأثير الركمانسية في الشعر العربي القديم ك الحديث

 القديم:في الشعر العربي  -1

روح الشعر، فمنذ العهد األوؿ كانت ذبربة لقد كانت الروح العربية منذ القدًن مفعمة بالرومانسية، خاصة      

األطبلؿ ذبربة رومانسية خالصة، فيها تعبَت عن الزوالية اجملتمعة يف منت األشياء و قدرىا و فيها بكاء على 

، حيث أف الشاعر العريب كاف يقع دالعواطف و موت األشياء و الزمن و صورة من دبيب اؼبوت يف خبليا الوجو 

حساس إو الصورة أو الفكرة إال أف الشاعر استبطن عربه التعبَت عن  نقل األشياء عرب اللفظيف قبضة الوصف بغية 

 )1(عميق بروح ىذه اؼبظاىر و مل يوعبها أال أهنا كانت أوعبت يف نفسو .

قبد أوضح العصور العصر األموي الذي أوجد الشعراء العذريُت و الزىاد البكائيُت، و شعراء الشيعة حبيث       

حساس بإمظاىر الرومانسية واضحة يف شعرىم، و نلمس ذلك من خبلؿ تعبَتىم عن األشياء بصدؽ و  كانت

 عميق تصاحبو رقة القلب و غزارة الدموع و كاف اؽبياـ باؼبرأة عندىم لو صورة عجيبة يف اػبياؿ.

 دؽ، ، أيب ذؤيب ويف ىذا العصر قبد أيضا عند بعض الشعراء رومانسية متطرفة أمثاؿ ) األخطل، الفرز      

واؼبتنيب( وعلى الرغم من أهنم رومانسيوف ثائروف إال أهنم كانوا مقيدوف إىل حد بعيد باؼبوروث األدىن والذوؽ 

 بينما قبد العصر العباسي كثر فيو وصف الرياض و مواضع اللهو وىذه قد تقع كلها يف باب الرومانسية. (2)العاـ.

رومانسية إال أف معظم شعراء ىذا العصر غلبت على قصائدىم الصفة والشعر اإلسبلمي إنو كانت فيو      

زامية والنزعة السردية وعلى ىذا ديكن القوؿ أف التجربة الرومانسية ىي ذبربة عريقة يف النفس البشرية بل أهنا تاإلل

ب الرومانسية وة الشعر تتبدى لو اؼببلمح و التجار دايوغل اإلنساف يف ب منذ عهدىا األوؿ، وبقدر ما الزمتها

 (3)اؼبتناولة عن البداىة العفوية.

                                                             

 .111 ص:،1998، 3ليا الحاكم، الركمانسية في الشعر الغربي، ك العربي، دار الثقافة، بيركت، لبناف، ط يإ - 1
 .50، ص: 1959، 2إحساف عباس ، فن الشعر ، دار الثقافة، بيركت، ط - 2
 .117في الشعر الغربي ك العربي، ص ليا الحاكم: الركمانسية يإ - 3
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يف الشعر العريب القدًن نظرية رومانسية واعية يلتف عليها الشعراء و يبنوف الوجود ويهدمونو  مإال أنو مل تق         

باسيُت بالنسبة إليها و مع ذلك نلمح رومانسية واضحة اؼبعامل يف بعض الشعر العريب القدًن. كما قبد من أوائل الع

نطق كاف يعتمد على فن مهم ىو فن " ابن الرومي يعتمد على التصوير ذلك من خبلؿ الثقافة اغبديثة وخاصة اؼب

التصوير" إذ كانت لديو قدرة غريبة على مبلحظة دقائق األشياء وتصويرىا تصويرا بارعا و استعاف يف ذلك بأداتُت 

 .وجدمها عند  أيب سباـ و مها = التشخيص و التجسيم

بأف الطبيعة ذات  -كما يقوؿ العقاد  –أما التشخيص فقد استخدمتو استخداما يف شعر الطبيعة كاف حيس      

ناطقة و أشخاص متحركة فهو يعيش مع كل نسمة فيها و كل حركة و كل خفقة و كل مهسة، وكأهنا تستغويو 

 وتستهويو=

 ك رياض تخايل األرض فيها                  خبالء الفتاة في األبراد          
 (1)منظر معجب، تحية أنف                        ريحها طيب األكالد         
 فهي تدؿ على إدالؿ الفتاة اغبسناء، و ىو حين إليها حنانا غريبا حيس فيو برائحة زكية، رائحة األوالد النجباء      

 عر بو اآلباء كبوىم من عطف حناف و ؿببة، بل إهنا لتتصباه إذ تتربج لو=وما يش

 تبرجت لو حياء ك خفر                           تبرج األنثى تصدت للذكر        

وىذه الطبيعة اؼبتربجة مكث ابن الرومي جيري الىثا وراءىا،  و قد ملكت عليو حواسو، و  مؤلت عليو         

مفتوف هبا، يفكر خبلؽبا، و يغرؽ بصره يف ألواهنا، ويغمر أشعاره بأثار ؼبسها ومشها، وكأنو ال يعيش يف قلبو، فهو 

ا حولو من الطبيعة الفاتنة. وىو جانب رائع يف شعر ابن الرومي جيعلنا نذكر شعراء محدود نفسو، و إمنا يعيش في

مارتُت يف فرنسا، إذ قبد المثاؿ ورد زورث يف إقبلًتا، و الطبيعة عند الغربيُت، ونقصد شعراء اغبركة الرومانسية من أ

اليت عمت يف القرنُت السابع  الشعراء يهرعوف إىل الطبيعة وواقع حياهتم يصفوهنا منحرفُت عن اؼبدرسة الكبلسيكية

 .واليت كانت تتقيد باألوضاع اليونانية والبلتينية ;8-:8عشر و الثامن عشر 

                                                             

 207، ص: 1119، 11الدكتور شوقي ضيف: الفن ك مذاىبو في الشعر العربي، دار المعارؼ، ط   -1
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شعر حديث ، و ليس لو صلة قوية باألدب اليوناين القدًن، أما قبل ذلك حُت   عقاشعر الطبيعة يف الو         

فإننا قبد ىذا الضرب من الشعر كما قبد  89كانت ال تتقيد تقيدا شديدا بتقليدىم أي يف القرف السادس عشر 

ديث عن الطبيعة، فلما األغاين الشعبية ، فلما جاء مالرد مث بوالو وراسُت أصبح الشعر مقيدا، و مل يعد يعٍت باغب

 (1)ظهرت اغبركة الرومانسية و ربلل الشعر من قيوده الكثَتة اتصل مرة أخرى بالطبيعة و حياة الناس اليومية.

مل يكن ابن الرومي من ذوؽ اؼبصنعُت، ومع ذلك فقد كاف يستعَت منهم أدواهتم، كما نرى األف يف شعر         

الطبيعة فقد اعتمد على التشخيص الذي فتحو أبو سباـ يف الشعر العريب وقد استعار ابن الرومي ىذه األداة 

و و كما ظن بعض النقاد وإمنا يرجع مزاجوىو استخداـ ال يرجع إىل يونانيت، واستخدمها استخداما واسعا يف شعره 

 ، فأغـر بالطبيعة و ظل شغوفا هبا ، فهي هتيج روحو ومشاعره.فقد كاف شديد اغبس مرىف الشعور

واستخدمها يف شعره " عند أيب سباـ و ىي أداة " التجسيم  رعار ابن الرومي أداة أخرى من أدوات التصويستوأ

و بأداة التشخيص، وانظر إليو حيسم ىنوات صاحبو القاسم بن عبيد تصيغ استخداما واسعا على كبو ما راينا يف

 (2)اهلل فيجري بينو و بينها ىذا اغبوار الغريب= 

 اءػػػػػػػٌغطيت برىة بحسن اللق                ( 3)كشفت منك حاجتي ىنوات               
 (4)ف أسيئ الظنوف باألصدقاء                   ػػػػػػػئ الضسيتركتني ك لم أكن                
 (5)رٌب شوىاء في حشا حسناء                      اعنما بدت بعيني شلقلت               

وبينها ىذا اغبوار  ووقد استطاع ابن الرومي يف ىذه األبيات أف ال جيسم اؽبنوات فقط، بل أف يقيم يبن     

الغريب، ومهما يكن فقد ابن الرومي يكثر من استخداـ أداة " التجسيم" يف شعره كما كاف يكثر من استخداـ " 

يتشاءـ ويكرب التوافو و ع إىل ذلك ربت تأثَت حساسيتو اػباصة فمثلو فبن يتطَت دفالتشخيص" و أكرب الظن انو ان

                                                             

 .209 -208الدكتور شوقي ضيف، الفن ك مذاىبو في الشعر العربي، ص:   - 1

 .210ص:  المرجع نفسو ، 2
 .ىنوات : جمع ىنة ك ىي الشيء الصغير 3
 شوىاء : قبيحة  4
 .211د. شوقي ضيف : الفن ك مذاىبو في الشعر العربي ص:  5
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، فهو كثَت اػبياؿ واألحبلـ ، يتصور اػبياؿ ، واغبلم حقيقة فيفعل        البد أف يلتـز ذلك يف تصويره و معانيو

 (1)ويعظم انفعالو.

 في الشعر العربي الحديث :  -2

ي الغريب أثار يف ) األدب العريب ( اغبديث، و يرجع ذلك يف اغباجة إىل التحديد سلقد ترؾ اؼبذىب الرومان     

ا تطمح بو نفوس ؼبدبية ، كما يرجع إىل استجابتها اغبياة السياسية األاليت فرضت نفسها بإغباح على مستوى 

أشكاؿ الظلم و اغبرماف و تقديس للحرية و تعبَت كما حيس يف صدورىم وما يطمح األدباء من ثورة على شق 

 (2)ة.إليو شعبهم من ربرر. حبيث ظهرت عوامل أدت إىل منشأة الرومانسية العربية بتأثر من الرومانسية الغربي

ية على مصر، و اليت كانت سبب إخراجهم من الظلمات اليت لمونرجع العامل االوؿ إىل ضبلة نابليوف الع     

 موف بإقبازات الثورة الفرنسية يف اغبرية و األخوة و اؼبساواة ، نعوىم األتراؾ، و يف جعلهم ي دفنهم فيها مستعبد

"بونابرت" صحيفتُت إحدامها بالفرنسية و األخرى بالعربية ، و  ية ، حيث أسس لمويطلعوف على اؼبنجزات الع

ية لمكاف يدعو إليها العلماء و الوجهاء و رجاؿ الدين و أئمة الشعب. و ذبري امامهم الكثَت من االختيارات الع

اليت كانت تدىشهم، وىذا فقد وجود "بونابرت" إىل الشرؽ ىو الذي أيقظ الشرقيُت إىل عوامل أخرى، وإف 

تنبع بذور  حيذو حذو أخيو الغريب يف التقدـ والثورة وخلع بُت التخلق ومن ىنا بدأت النساف الشرقي جدير أفا

 (3)اغبرية يف النفوس.

ومن العوامل األخرى اليت أدت إىل نشأة الرومانسية العربية قبد عامل البعثات العاؼبية اليت بعثها  ؿبمد          

كما شجع الطباعة وأقاـ اؼبدرسة الطبية وماؿ إىل ذلك من ،  اغبضارة القائمة ىناؾعلي إىل اوروبا لتنقل معامل 

 (4)أمور تسعى بالببلد إىل التقدـ اعبزئي ، والذي أحدثو بذلك تيارا فكريا جديدا .

                                                             

 .212: ص: السابقالمرجع  1

 .07توسارة فوزية: الركمانسية عند الشابي : ص  2
 .138ايليا الحاكم: الركمانسية في الشعر الغربي ك العربي ص:  3
 .115حامد حفني داكد: تاريخ األدب الحديث، ص:  4
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ن دور الطباعة األدبية و الصحافة األدبية و تعدد ؾباالهتا يف نقل االخًتاعات الغربية ىو األخر عامل م        

ة األدبية الغربية صبكما قبد أيضا عامل تر ،  عوامل النشأة، فالصحافة كاف ؽبا دور كبَت يف نشر االعبلـ بُت الناس

 ًتجم خبلصة الفكر األورويب.فمثل= رفاعة الطهاوي الذي مكث يف أوروبا طبس سنوات 

الفعلية، و إمنا ىي أشبو ما تكوف  ىذا كلو ال ديكن أف يتخذ كبيئة على ضهور الرومانسية من وعلى الرغم        

ر اػبوري" و غَتىم من الشعراء اللبنانيُت و العرب بشكل بشاكنثرات وخواطر قبدىا يف شعر "مطراف" مثبل و "

 (1)عاـ.

ومن ىنا بدت مظاىر الرومانسية يف الشعر العريب عند "خليل مطراف" و"األخطل الصغَت" يف لبناف حيث         

نزعة عربية مأثورة و كانت قصائده تتغٌت بأؾباد العرب وتًتقب األحداث يعرب عنها يف شعر كاف ىذا األخَت ذا 

يتنصت يف غبظات أخرى لوقع الزمن و يشغف باعبماؿ، وحيس بأف اعبماؿ لو مصَت  كاف خطايب إال أف األخطل  

ن أبناء النظرية الرومانسية كمصَت اغبياة ذاهتا وىو من ىذا القبيل أسس للرومانسية اعبمالية، ومل يكن األخطل م

الواعية ومطراف كذلك مل يتمرس الرومانسية وفقا للوعي اؼبذىيب، و إمنا مها خطرا بذلك من واقع نفسيهما و واقع 

م يعانوف رهب، وكاف اؼبهاجروف من طبيعة ذبا العصر، ومن ىنا بدأت براعم الرومانسية تنمو يف الشعر اؼبهجري

 (2)عن الوطن و القهر . االحساس باالفتقاد والغربة

  سو من عواطف و نوازع و إقباؽبم على الطبيعة كفجاءت روما نسيتهم تعبَتا قويا عن أالـ النفس دبا تع       

ذباه الرومانسي، حيث يرى الدكتور إحساف عباس وامتزاجهم هبا. وما ذبدر االشارة إليو أف جرباف كاف من رواة اإل

ومنطيقيا إىل أطراؼ أصابعو، و صوره ال تكاد تفًتؽ ر رومانسية العربية ......كاف فيو اؼبؤسس األوؿ للمدرسة ال

النغمة ،  يف شيء عن شعراء الرومنطيقية يف فرنسا و اقبلًتا، وقد ؾبدت ىذه اؼبدرسة العودة إىل الطبيعة و اؽبت

التقاليد و الشرائع ،وقدست شريعة  وبالثورة علىاغبديثة وامتؤلت باغبنُت الطاغي بالكأبة واألمل بالشعور من اغبياة 

                                                             

 .117: ص، نفسو المرجع1
 .40: ص، الغرب في الركمانسية نظرية،  نيوؼ نوفل د2
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اغبب، وازبذت القلب أماما و ىاديا وغمدهتا بالرموز الصوفية و الشرائع، و ثارت على الشكل و اىتمت 

 (1)باؼبضموف وحطت القلب اللغوي الصلب، و عبأت إىل التحليل و تعلقت فيما كتبو جرباف.

و "وردزورت" و  Blickاغبديث صورة لرومانسية "بليك"وقد بدأت ىذه اؼبدرسة الرومانسية يف أدبنا         

ار على سبفلسفة واضحة األصوؿ مث أخذت اؼبؤثرات اؼبتبلحقة منها ظاىرة عصبية. و قد Rousseau"روسو" 

ىذا اؼبنهج الذي تبناه جرباف معظم شعراء اؼبهجر العرب و غَتىم من شعراء الرومانسية يف األقطار العربية، فكثر 

اؼبدرسة سواء بتأثَت من مدرسة اؼبهجر أو مؤثرات مباشرة يف أوروبا فإذا هبا تعم الببلد العربية فتظهر  تبلمذة ىذه

وتة نحيل إىل الطفولة عند " التيجاين يوسف بشَت" وعشق اؼبرأة اؼبيف الزىد و التصوؼ واإلغراؽ يف الروحانية و اؼب

كأبة عند " أيب شبكة" و يف االنطوائية الباكية عند " عن الوىم يف شعر الشايب. كما ظهرت يف تقديس األمل وال

 (2)أنور العطار" وغَته.

وقد اتضحت الرومانسية العربية بعد اغبرب العاؼبية الثانية، و صبغتها اؼبذاىب بألواف ـبتلفة، فهي تقًتب        

يوطها يف جهات متعددة من الرمزية حينا، و تنبسط عليها ظبلؿ الوجودية، وقد مدت ىذه الروح الرومانسية خ

ف " اؼببلئكة والشياطُت" حاوؿ أف خيلع ثوب الرومانسية فإذا  هبا تسري يف شعره اقبد أف " البيايت" بعد ديو  ثحبي

يف ديوانو الثاين " اباردؽ مهشمة" وتظل يف اغبنُت إىل الطفولة وتقديس الريف وكره اغبياة يف اؼبدينة وغَت ذلك من 

 (3)من مظاىر ىذا التأثَت ظهرت مدارس الرومانسية العربية اؼبتأثرة الغربية.ظبات الرومانسية وكاف 

                                                                                                                                                                                                                                     :1921مدرسة الديواف  -1

سد بواسطة كتاب نقدي مشًتؾ بُت عباس ؿبمود العقاد، عبد الرضباف ظهرت بصورة مذىب نقدي ثائر ذب

                                                             

ق.  1408كاصف أبو الشباب: القديم ك الجديد في الشعر العربي الحديث: دار النهضة العربية للطباعة ك النشر، بيركت، د ط  1
 .204ـ،ص: 1988

 .110أحمد عوين: الطبيعة الركمانسية في الشعر العربي الحديث: ص:  2
 .52إحساف عباس ، فن الشعر، ص:  3



36 
 

شكري، إبراىيم عبد القادر اؼبازين، و أعطت ىذه اؼبدرسة روحا جديدة للشعر اغبديث إذ كاف أعضاءىا يدعوف 

 إىل التجديد.

قدًن و اآلداب الغربية بذلك وقد استطاع أدباء ىذا االذباه الرومانسي أف ديزجوا بُت أصالة الًتاث العريب ال        

قبد مذىبهم يف ذبديد، قد أصدر عبد الرضباف شكري أوؿ ؿباولة ؽبذه اؼبدرسة يف ديوانو "ضوء الفجر" الذي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ( 1)يفيض بروح رومانسية مهدت الذباه جديد يف ربرير أعماؽ النفس و خواعبها.

 الرابطة العلمية: -2

هجر تأسست ىذه اؼبدرسة يف الواليات اؼبتحدة األمريكية على يد " جرباف خليل جرباف"، وتسمى مدرسة اؼب     

 (.79>8 -:1;8نسيب عريضة )وانظم إليها أبرز أدباء اؼبهجر 

( حيث سبكن ىؤالء من تطبيق مبادئ ;;>8 -1;;8(، ميخائيل نعيمة )8:>8 -11>8) إليا أبو ماضي

الرومانسية و ساعدىم على ذلك اجادهتم إىل اللغة االقبليزية إىل جانب لغتهم األصلية و اطبلعهم على عيوف 

الرابطة على موضوعات العصر، فبا زبتلج يف الصدر من األدب الغريب، و من حيث اؼبوضوعات ركز شعراء ىذه 

 " يقوؿ=إليا أبو ماضيحزف وأمل واضطرابات إذ سبثل تأثَتىم يف حنينهم إىل أوطاهنم ،فهذا الشاعر" 

 مثلما يكمن اللظى في الرماد                                         

 ىكذا الحب كامن في فؤادم                                                                       

 ل بشادب ك شادمز لست مغ                                       

 أنا صب متيم ببالدم                                                                      

 يا بالدم عليك ألف تحية                                      

 

 " عنما قاؿ=إليا أبو ماضيكما وضعوا اعبماؿ يف روائع الطبيعة كما ىو اغباؿ عند " 

                                                             

مع أركع النصوص األدبين الغربي ، الواقعية، الوجودية، السريالية،  كية، البرناسيةتيمحفوظ كحواؿ: المذاىب األدبية ) الكالسيكية، الركمان 1
 .200، ص: 2007ط،  د. ، نوميديا للطباعة ك النشر ك التوزيع، قسنطينة الجزائر، العربيك 
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 ب، ك األرض كلها محرابيهي ك شموعي             الشبك ليك الليل راى *        

 سور ما قرأتها في كتاب      فيو                 رأك كتابي الفضاء أق            

 (1)ين المذاب جعلى العشب كال   ؿ من مقلة الفجر        اك رحيقي ما س           

 مدرسة أبولو : 3      

( 88>8-1>;8( كاف مؤسسها الدكتور أضبد زكي أبو شادي )11>8تأسست ىذه اعبماعة يف القاىرة )

اؼبذىب الرومانسي يف األدب العريب، ترأس ىذه اعبماعة أضبد شوقي أمَت وىي اعبماعة اليت جسدت 

 ( مث خلفو بعد وفاتو خليل مطراف، و انظم إىل ىذه اعبماعة ؾبموعة كبَتة نذكر منهم=11>8 -;9;8الشعراء)

مانتيكية ، أبو القاسم الشايب، و قد تأثر أصحاب ىذه اعبماعة بكثَت من أراء الرو وطمود إبراىيم ناجي، علي ؿب

 .الغربية 

 ىذا و قد كاف أليب القسم الشايب أيضا صيحتو اعبريئة و الصاخبة يف وجو االستعمار، حيث قبده يقوؿ=     

 *ركيدؾ، ال يخدعنك الربيع                    

 ك صحو الفضاء ك ضوء الصباح                                

 ففي األفق الرحب ىوؿ الظالـ        

 ك قصف الرعود ك عصف الرياح                                

 ك ال تهزأف بنوح الضعيف        

 (2) فمن يبذر الشوؾ يجني الجراح                                

 بحث الثاني: الركمانسية بين التقليد ك التجديد مب/ ال

كاف الشعر العريب القدًن ديواف اغبياة العربية حبيث بلغت القصيدة العربية يف العصر اعباىلي درجة من النضج      

يف تقاليدىا الفنية والفكرية، فأخذ الشعراء يف العصور التالية للعصر اعباىلي و العصر األموي والعباسي من 
                                                             

 23,24موزاكم، المذاىب األدبية الغربية ك أثرىا في األدب العربي ،ص: امحمد  1
 ، 1974نادرة جميل سراج ، شعراء الرابطة القلمية ، دراسات في شعر المهجر ، مكتبة الدراسات األدبية ، دار المعارؼ بمصر ، د.ط ،  2

 139ص: 



38 
 

وأغراضها و اف تتخلل ىذه العصور بعض ورىا وتصالقصيدة اعباىلية منوذجا حيتذي يف لغتها و موسيقاىا 

االذباىات التجديدية من مثل ثورة أيب نواس على اؼبقدمة الطبللية أو ذبديد ايب سباـ يف اػبياؿ و مبالغتو يف عنصر 

 .البديع، وغَتىن من الشعراء الذين أضافوا اعبديد إىل الشعر القدًن

 يت ركزت على عمود الشعر الذي بالغ يف اإلعبلء من قيمة الشكل إضافة إىل ىذا قبد النظرية النقدية ال        

 (1)ومقاربة التشبيو و مناسبة اؼبستعار للمستعار لو، و ىو ما يًتجم يف تذوقنا اغباضر للشعر قصا ألجنحة اػبياؿ.

  الدين  العصر اغبديث، وىو الذي طرأت فيو على العرب و اؼبسلمُت ظروؼ جعلت من العودة إىليف أما         

ىا طابع الصراع مع اغبضارة األوربية، حبيث أطلق على ىذه والًتاث عموما دبا فيو من فكر و أدب ضرورة أمبل

فكاف ىذا األدب يستهدي  11وبدايات القرف العشرين  >8اؼبرحلة بالرحلة اإلحيائية ما بُت القرنُت التاسع عشر 

منوالو لغة وصورة و موسيقى و إف كانت مضامينو وأعراضو قد  بع علىناألدب العريب القدًن يف عصور ازدىاره و ي

                                                                                   (2)استجابت لدواعي الصراع و ضرورات الدفاع و احملافظة على الذات.

للغويوف من ربضر اللغة فازبذوا من القدًن مناذج وىكذا أصيب الشعر العريب بالتقليد أوال عندما خاؼ ا      

، ومن بُت الشعراء (3)هبا، وثانيا عندما تبلورت نظرية عمود الشعر تبلورا شديدا صلبا مل يسمح بالثورة عليها حيتذي

قبد الشاعر ؿبمود سامي البارودي غبقت بو طائفة من  >8الذين جيدوف صناعة التقليد يف القرف التاسع عشر 

 اء، حيث كاف للثقافة األوروبية اثر ظاىر يف وجهتها و يف اختيار موضوعاهتا.الشعر 

من الثقافة األوروبية راجع إىل اغبركات االجتماعية و السياسية، و  موعليو فاألثر الذي ظهر يف شعرى         

اغبديث أو الشعر الذي قليبل ما يرجع إىل اغبركات األدبية و الفنية ، و ؽبذا شاع يف عهدىم أف الشعر العريب 

                                                             

 .62ص:  1972ط،  اتحاد الكتاب العرب، د، لتاريخية، منشوراتجالؿ فاركؽ الشريف: الشعر العربي الحديث األصوؿ الطبقية ك ا 1
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وتعزيز اؼبطالب و ماعدا ىذه األغراض فهو شعر و االجتماع و يف أحياء اؼبفاخر  ينظم يف مشاكل السياسة

 (1)قدًن.

وهبذا أصبح الشعر العريب التقليدي شعر مناسبات إىل حد كبَت كذلك كانت ردة الفعل عند الشاعر           

باألخرين من أجل  توفركز على اغبرية الفردية وبدأ الشاعر الرومانسي يقارف ذبربالرومانسي شأف التجربة الذاتية، 

تو و جعلها أكثر ابداعا و فاعلية، وبدأت الرومانسية تعتمد على العاطفة اعباؿبة، و على اػبياؿ اغبر باخصاب ذبر 

لكأبة و األسى و اغبنُت إىل الطليق، و على اػبلق واالبتكار من خبلؿ مبدع، و أخذ الشعر الرومانسي دييل إىل ا

 (2)اجملهوؿ، واإلحساس بالغربة و االغًتاب اؼبكاين والزماين.

فكاف للرومانتيكيُت يف النواحي الفنية اليت جددوا فيها ىي األجناس األدبية من شعر و مسرحية وقصة          

        أف كل شاعر يعرب عن شعوره  والنقد األديب عامة. أما الشعر فقد اتسع ميدانو و عزز اإلنتاج فيو، حبيث

وبصدؽ يف تعبَته فهو ؾبدد وإف تناوؿ أقدـ األشياء فقد أصبح للقصيدة اسم يعرؼ و بنية ال تسمح بتقدًن بيت 

على بيت حبيث كانت القصيدة قبل ذلك ؾبموعة من األبيات ال تسمى باسم وال سبيز بعنواف . كذلك الشاعر 

تناوؽبا بعاطفتو وخيالو ال يصدر اؼبعاين اؼبشًتكة اليت ال تتميز فيها بُت شخصية و ما حيسو ويف كل حالة يعيعرب 

 (3)شخصية وال بُت مقاـ ومقاـ.

اضافة إىل ىذا فقد مس التجديد يف الشعر عناصره اليت تتمثل يف اللفظ و اؼبوضوع أما اللفظ و ىو         

عليها الزيادة القليلة أو يطرأ عليها اختبلؼ االستعماؿ من  اؼبفردات يف غَت اعبمل و األبيات و ىي اؼبفردات اليت

                                                             

 .37ت، ص:  ط. عباس محمود العقاد: دراسات في المذاىب األدبية ك االجتماعية، المكتبة العصرية، بيركت، د. 1
ـ، ص: 1988ق، 1408القديم ك الجديد الشعر العربي الحديث، دار النهضة العربية للطباعة ك النشر، بيركت، كاصف أبو الشباب،  2
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فًتة إىل فًتة يف حياة اللغة الواحدة، إال أف اعبهد يف ربديد اؼبفردات كاف أقل و أىوف من اعبهد يف ذبديد األوزاف 

 (1)و ذبديد اؼبوضوعات.

كانت القصيدة الواحدة قليلة األبيات مث أما فيما خيص أوزاف الشعر فقد كانت يف اعباىلية قليلة البحور، و        

 (2)تعددت البحور و ؾبزوءاهتا و تضاعف عدد األبيات يف القصيدة الواحدة و طرأ التنويع على القافية.

كما نرجع صرؼ الشعر إىل االجتماعيات و األحداث العامة رأي من اآلراء يف ذبديد موضوعاتو، و يف     

 الت الشعر الرومانتيكي ىي = صباؿ اغبب وكاف طابعو العاـ اغبزف اأوسع ؾبمعانيو، ويف قوالبو الفنية، و 

والشكوى من عدـ وفاء اغببيب، و قلما كاف يغٍت الرومانتيكيوف بلذائذ اغبب اغبسية، وكثَتا ما يتجاوز حدود 

 ، وضوعات أخرىوقد نفى الرومانتيكيوف حبهم يف ثنايا م .إجتماعية عامة أو فلسفية عاطفتو الفردية إىل مسائل

وكما جددوا كذلك يف ىذه األجناس الشعرية الصغَتة، كما جددوا يف أعراضها، ألف أكثر الرومانتيكيوف كذلك  

 (3)كانوا يعتقدوف أف اؼبوضوعات اليت يعاعبوهنا أغزر يف معانيها و أوسع من أف ربويها األوزاف الكبلسيكية.

" التعليمية الفلسفي الديٍت ميداف ذبديد أخر إذ قاـ مقاـ " األشعاروإىل جانب شعر اغبب كاف الشعر          

فيما قبل الرومانتيكية فصار يف أدب الرومانتيكيُت ذاتيا و عاطفيا بعد أف كاف موضوعيا عقليا، و فيو ينتقل 

وت، الرومانتيكي من وصف منظر أو حلم عادت إىل التساؤؿ عن مصَت اإلنساف و اإلنسانية، وعن اغبياة واؼب

 (4)وعن اؼبسائل اػبلقية واالجتماعية.

وكاف الرومانتيكيوف أكثر موضوعاهتم من تارخيهم الوطٍت و أساطَت أجدادىم، و قد راج ىذا النوع من         

الشعر يف أوروبا، وفيو تغنت كل امة دبا فيها، و قليل من مبلحم الرومانتيكيُت كذلك أهنم جددوا يف ميداف 

مبلضبهم أقصر، و خياؽبم من العناصر االستطرادية من مثل األحبلـ و األشباح و تظهر  اؼبلحمة حيث كانت

 فيها عاطفة الشاعر و خيالو اغبر.
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وىكذا كاف ذبديد الرومانتيكيُت عامبل يف ميداف الشعر فحطموا قوالبو القددية و جددوا أغراضو، و         

 (1)مذاىب أدبية خلقت اؼبذىب الرومانتيكي. نتبعد تكو خاضوا يف معاف كثَتة و ظهرت اذباىات جديدة فيما 

 بحث الثالث: جماليات الشعر الركمنسي العربي:مجػػ( ال

 هتم القد بدت ظاىرة الشعر العريب اغبديث نتيجة الستجابات شبو عفوية لدى رواده األوائل فرضتها معان      

واضطرهتم إىل البحث عن ايقاعات جديدة أكثر دقة على التعبَت عن ىذه اؼبعاناة من ايقاعات الشعر العريب 

 القدًن، حيث بدأت احملاوالت من قبل الباحثُت و النقاد و الشعراء أنفسهم لدراسة ىذه اإليقاعات اعبديدة 

 (2)وإعطائها صيغا أكثر ثباتا.

وطا ىاما يف طريق تطوره و تثبيت نفسو كظاىرة ذبديد تسلط األضواء على فقطع الشعر العريب اغبديث ش     

صلة ىذه الظاىرة بالعصر. وىذا ما ساعد غلى تطويرىا يف االذباه الصحيح كي تقـو دبهامها كاملة كمرحلة 

ر كب تطور اجملتمعات العربية يف عصرنا، فأصبح بذلك الشعا جديدة متقدمة من حركة تطور الشعر العريب لتو 

العريب اغبديث يتسم دبضمونو الرومانسي فكانت جل موضوعاتو حوؿ الطبيعة واغبب واغبرية الفردية فبا احتل 

 (3)مكانا بارزا يف اإلنتاج األديب الراىن.

وقد بدت صباليات الشعر الرومانسي عند ؾبموعة من الشعراء فكتبوا عن أشياء كثَتة تتعلق بالعاطفة منها،      

، الكأبة واغبزف وغَتىا من الصفات اليت ربرر وجداف الشاعر من ىذا قبد أيب القاسم الشايب يف اغبب، التشاـؤ

 قصيدتو" النيب اجملهوؿ".

 يقوؿ الشابي:

 إنني ذاىب الغاب يا شعػػػػػػػػ                               بي ألقضي الحياة كحدم، بيأسي

 في صميم الغابات، أدفن نفسي           إنني ذاىب إلى الغاب عّلي                   
                                                             

 .200كاصف أبو الشباب: القديم ك الجديد في الشعر العربي الحديث، ص:  1
 .10جالؿ فاركؽ الشريف، الشعر العربي الحديث، ص:  2
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 ثم أنساؾ ما استطعت فما أنػػػػ                             ت بأىل لخمرتي ك لكأسي

 سوؼ أتلو على الطيور أناشيػػػػػػػػػػ                          دم ك أفضي لها بأشواؽ نفسي

 أف مجد النفوس يقظة حسي فهي تدرم، معنى الحياة ك تدرم                       

 (1)ثم اقضي ىناؾ في ظلمة الليػػػػػػػػػػػػ                         ؿ ، ك ألقي إلى الوجود بيأسي.

 

فهو يهرب من الواقع الذي ال ينسجم و مثلو و طموحاتو، و يثور على اجملتمع، و ؽبذا قبده يرتاح إىل           

 إىل اغبرية و الرباءة، و حبثا عن القيم اؼبفقودة يف اجملتمع. اتماعي، و تطلعالعيش يف الغاب بعيدا عن الظلم االج

ومن شعر الطبيعة إىل اغبب واؼبرأة اليت صارت لدى الرومانسيُت مثاال يطمح كل شاعر أف حيظى بعناقة يف        

إليو نظرة تقديس وهتيب، عامل الواقع، ولكنو يعز ويصبح بعيد اؼبناؿ، فيزدادوف شوقا إليو وربرقا، وينظروف 

" فهو يتطهر ناجي فيتحدثوف عن احملبوب وكأهنم يف ؿباريب عبادة و تبلحظ ىذا بشكل خاص يف شعر" إبراىيم

ي إىل عامل اؼبادة و الطُت، فيتجاوز خطايا الناس ويغفر ؽبم مباغبب ويسمو بو حىت يصبح روحا شفافة ال تنت

 (2)دود إىل عوامل أوسع و أرحب بفضل ىذا اغبب الكبَت.زالهتم معو، ألنو ذباوز عاؼبهم اغبسي احمل

" مطراف" مناقشة الشعر القدًن فكاف يعتقد أف لكل عصر شعره ولكل فكر كذلك قبد أىم ما دييز          

يف ىذا العصر و يفرغ يف  افساإلنوقت فكره، لذا كاف ينبغي أف يوافق شعر العصر اغبديث يعرب عن حاجات 

ف ما يذىب إليو " مطراف" ال يعٍت ىدـ القدًن كلو، بل كانت ثورتو على الشعر القدًن ثورة ، إة قوالبو اعبديد

ىادئة ال تنفي اف يستعُت شعراء العصر اغبديث دبا سبقهم من الشعر العريب القدًن اؼبوروث، لكن" مطراف" 

ر اغبديث أف ينقل عن القدًن يشًتط لئلفادة من ىذا الشعر القدًن أف يقف عند حد اللغة، و ال جيوز للشاع

 (3)الفكر واػبياؿ.
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ف التجديد يف الشعر البد أف يكوف ىادئا. فبل يثور أإف " أبا شادي" يتفق مع أستاذه " خليل مطراف" يف      

فيو الشاعر ثورة غامشة على القدًن، فالتجديد عند " أيب الشايب" يقـو على عناصر ثبلثة ال ديكن االستغناء عن 

= حرية التعبَت اليت البد أف يتحلى هبا الشاعر يف إبداعو فبل ديلى عليو أحد من الناس و ال ظرؼ من كلهاأأحدىا 

 (1)الظروؼ أمرا مل تكن تقبلو نفسو الشاعر.

يظهر الشاعر اؼببدع يف صورة متفردة زبتلف عن أقرانو، و إال فهو صورة حىت = إبراز الشخصية ثانيها        

                                                الشعراء بل قد يصبح صورة من الشعراء اؼبعاصرين لو. مكررة فبن سبقو من

ل يف صميم الكوف حيث يستطيع الشاعر أف يسَت أغوار العامل الذي حييط بو وال يقف عند غلغ= التكثالثها       

الذي صار عليو" أبو شادي" وشعراء اؼبدرسة ىو  حد التصوير الظاىري لعناصر الكوف اؼبختلفة، ولعل ىذا اؼببدأ

 (2)الذي دفعهم إىل مظاىر الطبيعة اؼبختلفة بأقسامها اؼبتعددة يستلهموهنا و يتوحدوف معها و ديتزجوف هبا.

ومن صباليات الشعر الرومانسي كذلك قبد شعر الطبيعة عند صباعة الديواف فكاف شعرىم نتاجا سبتزج فيو      

ربية والغربية وخصوصا الثقافة اإلقبليزية الرومانسية، لذلك كاف يستويل على نفوس شعراء تلك الثقافتاف الع

اعبماعة، خصوصا" عبد الرضبن شكري" ما يسمى دبرض العصر الذي كاف سائدا عند شعراء الرومانسية يف 

من الظلم وقسوة اغبياة، الغرب وكذلك عند شعرائنا العرب، لذلك رأينا شعرىم يفيض بالتشاـؤ واألنُت والشكوى 

 الـ وأحزاف.أوكاف ذلك كلو تعبَتا عن حياهتم الشخصية و مشاعرىم الذاتية وما ينتاهبا من 

أما شعر الطبيعة عند صباعة "الديواف" فقد كانوا يتعاملوف معها من منطلق جديد على الشعر العريب اؼبوروث،      

وخيلطوف بينها وبُت مشاعرىم الذاتية وكاف" عبد الرضبن شكري" فيصبغوف الطبيعة بأحزاف نفوسهم و ديتزجوف هبا 
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أىم شعراء ىذه اعبماعة يف ذلك اللوف، فهو من أوائل شعراء العربية يف العصر اغبديث الذين امتزجوا بالطبيعة، 

 (1)وعاش حياتو بُت أحضاهنا يتجاوب مع أصداء أنغامها ويستلهم صباؽبا.

وىذه القصائد كلها اليت وردت يف دواوين شعراء" الديواف" ربمل عناوين ألظباء مظاىر الطبيعة            

تحية للشمس وصف روضة، أو وصف مشهد طبيعي ومن ذلك قوؿ " شكري" يف قصيدتو " لخيصصها الشعراء 

 ".عند شركقها

 س علينا ك أنيرم    ػػػػػ                      ػػػػػػػأشرقي يا طلعة الشم   

 حياة                                كحلى الركض النظير سأنت للغر    

 (2)للبهاء المستنير                                 ترتاح نفسكيف ال   

 

 يكن" عبد اغبمن شكري" الوحيد ضمت شعراء صباعة" الديواف" الذي طلع علينا بالطبيعة على ىذه مل         

شاكلة واف كاف أىم يف ذلك. وكبن اذا نظرنا يف شعر" إبراىيم عبد القادر اؼبازين" وجدنا الطبيعة عنده بادية ال

على استحياء، وقبدىا يف األكثر فبتزجة باغبب يشبو يف ذلك ما صنعو " مطراف" و شعراء" اؼبهجر" و كذلك ما 

 اغبب و الطبيعة من ذلك قصيدتو" الورد" و ىو صنعو بعد ذلك شعراء" أبولو" يف قصائدىم اليت مزجو فبها بُت

فهو إذا  -طَتا و زىرا -ده و ثغره فاتناف، ومفاتنة بستاف، مث نراه ديتزج دبظاىر الطبيعةفخفيها يصف ؿببوبتو 

 (3)رشف من غراـ اغببيب كاف ندمانو من األطيار، و يشخص الورد فيجعلو خيجل إذا قبل وجو ذلك احملبوب.

ليس خيفي أف ىذه الطريقة التعبَتية يف شعر الطبيعة اليت وجدناىا عند شعراء صباعة" الديواف" قد          

وجدناىا صبيعا لدى شعراء" أبولو" إضافة إىل النظر إىل الطبيعة بوصفها أما حانية متأثرين يف ذلك دبا ورد إليهم 

ظر إىل الطبيعة تلك النظرة الرومانسية اليت ترفعها " العقاد" ينو من شعراء اإلقبليز الرومانسيُت مثل" ورد زورث" 
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" فهو يضفي على اغبياة أوال....و حينما ينشد عن أمومتها قصيدة كاملة ربت ،  إىل مكانة األمومة من نفسو

 (1)عنواف" أمنا األرض" و ىذا عينو ما وجدناه عند شعراء مدرسة" أبولو".

بأقسامها اؼبختلفة، أرضية وعلوية وحية، وامتزجوا بأقسامها وا بالطبيعة ء" أبولو" عندىم ىامأما عند شعرا          

فيو من قبـو و   وا مع الكوف الفسيح ومابحاؼبتعددة من زىر وروض وشجر و شخصوا بأبصارىم إىل السماء فس

جعلوا  كواكب ـبتلفة متفاعلُت مع تلك الظواىر الكونية، وقد بلغت عناية الشعراء دبظاىر الطبيعة إىل حد أف

عناصرىا عناوين لدواوينهم و قصائدىم، ؽبذا تظهر األمهية العظمى لشعر الطبيعة يف دواوين شعراء " أبولو" 

 وقصائدىم فبا يربز اىتمامهم الكبَت هبذا النوع من الفن الشعري.

الوردة" وما  أبولو" وجدنا لفظ " اؼبساء" عنوانا لبعض قصائدىم، كذلك " " إذا تصفحنا دواوين شعراء         

 جياورىا يف حقلها الداليل كالزىرة و غَتىا.

" مطراف" دبا لو من زيادة يف شعر الطبيعة، تلك الطريقة التعبَتية ػػػػػومن أىم ما قبد شعراء" أبولو" يتأثروف ب        

ز ما يف اذباىو اليت ابتدعها" خليل مطراف" واستحق هبا أف يكوف رائد شعر الطبيعة يف العصر اغبديث، وكاف أبر 

اعبديد النظر إىل مظاىر الطبيعة بوصفها كائنا حيا، ومل يكن ينظر إليها بوصفها منظرا خارجيا ميتا، وكاف دائما 

ديزج بُت مشاعره و بُت الطبيعة، إضافة إىل أنو كاف حيس الطبيعة ملجأه و مبلذه، و ىي ال تتعدى عند جزءا من 

اية وحدة واحدة تضم معها كذلك االنساف، لذلك مل يكن غريبا أف يسبغ ىذا الكوف الكبَت الذي يشكل يف النه

 (2)" مطراف" على الطبيعة صفات إنسانية، وىو بذلك بعد صاحب مذىب جديد يف الشعر العريب اغبديث.
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 المبحث الرابع : الجانب التطبيقي -

 كحياتو : مولد أبو القاسم الشابي -1

ـ ، قضى والده ؿبمد الشايب حياتو  >1>8ولد أبو القاسم الشايب يف تونس وربديدا يف بلدة توزر عاـ         

بوظيفة القضاء دبختلف اؼبدف التونسية ، وعُت قاضيا يف سليانة مث يف قفصة ، مث يف قابس مث يف جباؿ تالة ، مث 

 زغواف . يف ؾبار الباب مث يف رأس اعببل ، مث يف بلدة

زبرج أبو القاسم الشايب من جامعة الزيتوف وىي أعرؽ اعبامعات العربية ، مث علم دبرض قلبو وخاصة يف عاـ        

عندما ظهرت عليو مظاىر اؼبرض واألمل ، تزوج أبو القاسم على الرغم من رفضو لذلك خوفا على صحتو  >1>8

 أي نشاط أو ؾبهود إال أف قد نفذ رغبة والده يف الزواج ، ولكن استشار بعض األطباء ونصحوه بعدـ التعرض إىل

 1وبالفعل تزوج وعقد قرانو.

 أىم أعماؿ أبو القاسم الشابي :  -

 نشيد الجباؿ  -

 قصيدة ) إرادة الحياة( كالتي تم غناءىا من قبل عدد كبير جدا من الفنانين . -

 التونسية لطيفة.قصيدة ) إلى طغاة العالم( كتم غناءىا من قبل الفنانة  -

 قصيدة عذبة أنت كالتي تغنى بها فناف العرب محمد عبده. -

 قصيدة اسكني يا جراح كالتي غناىا كل من أمينة فاخت كالفناف أبو بكر سالم. -

استمر مرض أبو القاسم الشايب لسنوات عدة حىت أعياه اؼبرض ودخل على إثره إىل مستشفى الطلياف كفاتو : 

، مت 17>8أبو القاسم يف اؼبستشفى عدة أياـ حىت تويف بسبب تغلب مرض القلب عليو عاـ بتونس ، ومل يلبث 

 2نقل جثمانو إىل توزر ليدفن فيها .
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 : النػػػػص 

 إلػػػػػى طغػػػػػػاة العػػػالػػػم

 أال أيها الظامل اؼبستبد                       حبيب الفناء عدّو اغبياة -1

 وكّفك ـبصوبة من دماه       سخرت بأنّات شعب ضعيف         -2

 وسرت تشوه سحر الوجود                وتبذر شوؾ األسى يف رباه. -3

                                          * * * 

 رويدؾ ال خيدعنك الربيع                    وصحو الفضاء ، وضوء الصباح -4

 ود ، وعصف الرّياحففي األفق الّرحب ىوؿ الظبلـ              وقصف الّرع -5

 وال هتزأف بنوح الضعيف                     ومن يبذر الّشوؾ جين اعبراح -6

                                                        * * *  

 ىنالك ...أىّن حصدت           رؤوس الورى ، وزىور األمل !تأّمل  -7

 تو الّدمع حىّت شبلورّويت بالدـ قلب الًتاب                 وأشرب -8

  1سيجرفك الّسيل سيل الّدماء             ويأكلك العاصف اؼبشتعل  -9

 =  تحليل كشرح

يصيح الشاعر يف وجو احملتل الظامل منذرا إياه بقرب هنايتو، متنبأ بانتصار اؼبستضعفُت عليو ، وفكرة النص         

 ثبلث أفكار أساسية =العامة ىي = إنذار بالثورة وتوّعد باالنتقاـ ، تضمنت 

 تنديد بالظامل اؼبستبد -أ

 هتديد ووعيد -ب

 تذكَت جبرائم الظامل -ج
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 بو من حناء وغَته( ضب) ـبضوبة = ملونة ، واػبضاب ، ما خي  - أ

يفتتح الشايب موضوعو بصيحة شجاعة قائبل للمستعمر الغاضب ، إنك ظامل طاغ ، ربب سفك الدماء واؼبوت ، 

هتزأ من أالـ الضعفاء ، ويداؾ ملطخة بدمائهم ، فأنت عليهم ببلء ، فكم من أرواح  وتكره اغبرية واغبياة ،

 أزىقت وكم من حريات سلبت وكم من ثروات هنبت.

 ) رويدؾ = اسم فعل أمر دبعٌت = سبهل وال تتعجل( -ب

هرؾ للضعفاء ، وال ويتوعد الشاعر اؼبستبد الغاشم يف القسم الثاين وينذره بقولو = سبهل يا ىذا ، فبل تسرؼ يف ق

 تنخدع باؽبدوء واإلستقرار بُت الشعوب اليت أذللتها.

 شبل = سكر ( –) أىن = ىنا دبعٌت كيف  -جػ       

ويف القسم الثالث يذكر أبو القاسم اإلستعمار بأثامو وجرائمو قائبل = انظر جيدا إىل األرواح الربيئة اليت أزىقتها 

وإىل الشباب الذين حصدت أرواحهم يف عمر الزىور وىم أمل أمتهم ، انظر إىل سيل دمائهم الغزيرة اليت سقي 

 1 !، واهنمرت منها دموع كاؼبطر تسقي أعماؽ الثرى  هبا الًتاب حىت ارتوى ، ففاضت عيوف أبائهم وأمهاهتم

 نقد كاستنباط : -    

 األفكػػػػػػار : -أ

* ىذا النص من الشعر السياسي التحرري ، اؽبادؼ إىل نفخ الروح الوطنية الثورية يف النفوس ؼبقاومة        

 احتبلؿ الببلد العربية. احملتلُت الطغاة ، ظهر ىذا اللوف من الشعر يف العصر اغبديث ، بسب ظروؼ

وتبدو األفكار ذات وحدة موضوعية شديدة االنسجاـ والًتابط ، فكل فكرة سبهد ؼبا بعدىا ، وطيدة الصلة دبا 

قبلها ، وعند استعراضها قبد أف الشاعر بدأ بصيحتو يف وجو الظامل اؼبستبد ، وبعدىا ىدده وأنذره ، مث ذكره 

 بنهايتو احملتومة.جبرائمو الشنعاء ، ليتنبأ لو 
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وكما كانت القصيدة ذات وحدة موضوعية فإهنا جاءت نسيجا مًتابطا ، ال ديكن تقدًن أو تأخَت بيت          

عن مكانو من غَت أف يرتبك اؼبعٌت ، ونسيج القصيدة على ىذا النحو ىو ما يسمى عند اجملددين " بالوحدة 

 * العضوية "

= جعلو القضية اليت يتحدث عنها لهما ك أونلمح يف النص مظهرين ىامُت من مظاىر التجديد لدى الشايب        

ذات صبغة إنسانية عاؼبية ، فهو وإف كاف يرمي إىل إيقاظ شعبو التونسي وإثارتو ؼبقاومة االستعمار الفرنسي ، 

ؿ احملبة للحق واغبرية ، وتستجيب ؽبا كل لكن صياغتو للموضوع جاءت يف أفكار تتجاوب معها صبيع العقو 

الضمائر اغبية ، فالناس يف صبيع األزمنة واألمكنة يشعروف دبرارة االضطهاد والتعسف، ويبغضوف الغزاة واؼبستبدين، 

حبيث يشعر القارئ أو السامع الذي يعيش يف مثل ظروؼ الشاعر  أف ما يقرأ أو يسمع ىو تعبَت ناطق دبشكلتو 

لشاعر اعبيد ىو الذي ينطلق فيما يقوؿ من موقف شخصي يشعر بو ، مث ال يتوقف عند ىذا اغبد بل الذاتية ، وا

 يتعداه إىل أف يضفي على تعبَته عن عواطفو وعواطف شعبو صبغة إنسانية عامة.

ت والنبا= استعانتو دبظاىر الطبيعة اؼبختلفة لتشخيص ذبربتو ، فقد ازبذ من= " الصياح" ،والظبلـ ، ثانيهما

، واؼباء ، واللهيب " لبنات عملو الفٍت وىذا االذباه يف الشعر العريب اؼبعاصر ظهر ومنا على أيدي شعراء والرياح

اؼبهجر ، وتأثر هبم شعراء آخروف أمثاؿ= علي ؿبمود طو ، والدكتور إبراىيم ناجي ، وشاعرنا الشايب وغَتىم من 

  1األدباء فبن سار على درب الرومنسيُت.

 :العاطفة  - ب

* يتضح لنا من قراءة القصيدة أف عاطفة الشاعر غضب وثورة على الطغاة اؼبستبدين ، وال شك يف قوهتا        

، الصغَت ، ويف وطنو العريب الكبَتوصدقها ،آلف الشاعر عرب عن ذبربة عاىن منها الكثَت ىو وشعبو يف تونس وطنو 

الطغاة وويبلهتم وإذالؽبم واستغبلؽبم ، وألنو كذلك كما عاىن منها اجملتمع اإلنساين عامة ، من ظلم وبطش 
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استطاع أف يؤثر يف اؼبتلقي وجيعلو يعيش معو حالتو الشعورية اليت كاف يعاين منها شعبو ، يضاؼ ؽبذا قوة التعبَت 

 *بالصور لتجسيد اؼبعاين.

 =  األسلوب -جػ 

و منتقاة ـبتارة وموحية باؼبعاين ، انظر مثبل إىل " ديتاز النص بالسهولة والوضوح ، وفصاحة اللغة ، وألفاظ          

قصف الرعود ، عصف الرياح ، السيل ، رويت " . فإف الكلمة األوىل والثانية والثالثة توحي بأىواؿ الثورة اليت 

 سوؼ تندلع ضد اؼبستعمر ، ويف الكلمة األخَتة إشارة إىل كثرة ما أريق من دماء الضحايا على األرض.

اليب القصيدة تراوحت بُت اػبرب واإلنشاء ، فاألسلوب اػبربي كاف غرضو األديب يف البيتُت الثاين أس        

والثالث تقرير الوقائع البشعة اليت فعلها احملتل الغاصب ، ويف البيت اػبامس غرضو هتديد اؼبستعمر ، ويف البيت 

 األخَت عرضو ربقيق الوقوع والثقة بنجاح الثورة على االستعمار.

أما األسلوب اإلنشائي فمنو النداء يف " أيها الظامل اؼبستبد " غرضو لفت نظر الطغاة وهتديدىم ، ومنو          

األمر يف البيت السابع " تأّمل ىنالك " وغرضو األديب اإلنكار والسخط ، والنهي يف البيت السادس = " وال هتزأف 

 1" وىو يفيد التهديد .

لنص ذو خياؿ واسع تنعكس فيو عاطفتو ، وصوره ذات تأثَت قوي يف اؼبعٌت ، من ذلك * والشايب يف ىذا ا      

ما ورد يف البيت الثالث " وتبذر )شوؾ األسى ( يف رباه " ، فهو تشبيو بليغ يوحي دبدى العذاب الذي يعانيو 

 اؼبشبو، ومن الصور الشعب اؼبغلوب على أمره ، إذ شبو األسى واغبزف بالشوؾ وىو من باب إضافة اؼبشبو بو إىل

أيضا االستعارة الواردة يف البيت السابع " حصدت رؤوس الورى " فقد شبو الرؤوس بالزرع ، وحذؼ اؼبشبو بو ، 

وأشار إليو بشيء من لوازمو " حصد " ، فهي استعارة مكنية فيها ذبسيم لشناعة ما يفعلو اؼبستعمر ، وتشخيص 

كثرة الضحايا ومنها قولو يف البيت الثامن " ورويت بالدـ قلب الًتاب "   عبرائمو ، فإف التعبَت باغبصاد يدؿ على

 وىي كناية عن بشاعة فظائع االستعمار .*
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أما من جانب البديع فلم يولو الشاعر اىتماما كبَتا ، ألف إىتمامو انصب على اؼبعٌت وجودة التعبَت والتصوير، 

حبيب الفناء ، وعدو اغبياة " فهي مقابلة توضح مدى  فمن احملسنات البديعية ما جاء يف البيت األوؿ = "

التناقض بُت ىذه الصفات ، ويف البيت اػبامس جناس ناقص بُت " قصف ، عصف " أدخل نغمة مأنوسة على 

 العبارة.

وحبر القصيدة من " اؼبتقارب " ذي التفعيبلت القصَتة اؼبتباينة اؼبناسبة للحماس الثوري ، وقد أعاف على ىذه     

ؼبوسيقى اغبماسية ذلك التقسيم الواضح يف عدد من أبيات النص ، مثل " حبيب الفناء ، عدو اغبياة ، قصف ا

الرعود ، عصف الرياح " ، ومل يلتـز قافية واحدة ، وذلك أحد مظاىر التجديد يف الشعر العريب اؼبعاصر وتفعيبلت 

 اؼبتقارب ىي =

 1فعولن فعولن فعولن فعولن              فعولن فعولن فعولن فعولن                  

 األحكاـ كالقيم : -د    

* ىذا النص يعطي صورة عن الشايب الذي يبدو وطنيا ـبلصا ، وثائرا جريئا وشاعرا ؾبددا ، رومنسي       

 االذباه، إنساين النزعة.

يف القصيدة قيمة إنسانية خالدة ىي = حب اغبرية وإباء الذؿ والعبودية ، ووجوب سعي اؼبستضعفُت إىل      

التحرر من قيود الظلم واإلستبداد ، وتقابل ىذه القيمة قيمة سلبية ىي جشع الطغاة وحبهم اإلستغبلؿ والتسلط 

 وسفك الدماء.

الصراع الذي كاف دائرا بُت االستعمار والوطنيُت األحرار يف كما تبدو من خبلؿ النص قيمة تارخيية ىي        

 الوطن العريب .

وىناؾ قيمة فنية سبق اغبديث عنها ىي اذباه الشاعر التجديدي يف نزعتو اإلنسانية ، ونزعتو الرومنسية اؼبيالة       
 العضوية يف القصيدة.*إىل تشخيص اؼبعاين دبظاىر الطبيعة والتنويع يف القافية ، مع اغبرص على الوحدة 

                                                             

 218المصدر السابق ، ص  - 1
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 الخاتمة : 

عند الغربيُت وعند العرب فغزت كل اغبقوؿ اإلبداعية وحررت بذلك الفكر كبَتا عرفت الرومانسية رواجا          

األوريب من سيطرة العقل وأطلقت العناف للعاطفة واػبياؿ فأصبحت مسرحا يعرض فيو األديب صباليات وروائع 

ة يف غاياتو اؼبنشودة من تعبَت عن كل ما ىو صبيل وتصوير خاص للحياة ، وىكذا حاولت إدراج أثر الرومانسي

الشعر العريب اغبديث ، حيث كاف ؽبا ذلك البيت الواسع وذبلياهتا يف النصوص الشعرية العربية اغبديثة ومن ىنا 

 استخلصت بعض النتائج أذكر منها اليت كانت خبلصة وحوصلة رساليت = 

قيقة وربرير مليء إف الطبيعة مصدر إؽبامهم والشعر صورة ووسيلة تعبَتىم بلغة موسيقية وقواؼ متنوعة ود -    

دباء األباعباذبية اغبسية وبألواف من الظبلؿ العاطفية والفنوف عن اعبماؿ والفكر واػبياؿ واألسلوب ، حىت عند 

= جليا يف أعماؿ أدباء اؼبهجر مثل العرب الذين التحموا حوؿ ىذا اؼبذىب وتأثروا بو أشد التأثَت ، حيث ظهر

 ، ومدرسة أبولو أمثاؿ خليل مطراف .و ماضي بليا أيجرباف خليل جرباف ، وإ

 ومل جيمعوا من شعرنا كذلك وىي يبجناألامتازوا علينا بشيء وامتزنا عنهم بأشياء وأننا قد صبعنا من شعرىم  -    

َت وشيوع غال شك مرتبة اللغة العربية اليت ازبذت دبا مل زبتص بو لغة سواىا من غزارة مواد اللفظ ووفرة ضرورة الت

 اف.مذىب البي

التمرد والبناء = فقد سبرد الرومانسيوف على صبيع األنظمة والقواعد والقوانُت واؼبواصفات االجتماعية  -    

 اؽ البلهنائي .عتواألحكاـ وراحوا ينشدوف اغبرية ونزع األخبلقية واالن

 اغبرية.التمرد والتحرر ، كاف يوجد بناء العامل اعبديد قوامو اغبق واػبَت والعدؿ واؼبساواة و  -

الولع بالتغرب والغريب = إنو الفرار إىل عوامل جديدة والًتحاؿ يف الببلد اؼبعربة وإكتشاؼ اعبديد عن األفاؽ  -

 والغريب يف األقواـ والوجيو.

 ىلإالفكر اعبريء اللماح للمفارقات والتناقضات واؼبثاؿ إىل حديثو أكثر من الوعي والتفكَت اؼبوضوعي و  -      

 ولية اؼبوحدة لئلنساف والطبيعة وما وراء الطبيعة .النظرة الشم
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الغرض يف ىذا البحر الواسع الذي ال ساحل لو ، والتحلق يف ىذا  صو غومن ىنا أقف بفكري وأنا أ        

الفضاء الرحب الذي ال حدود لو ، فاغبديث عن الرومانسية حبر واسع اػبياؿ وال حدود لو بوصفو الرومانسية 

صرىا فتظل سائرة مع سَتورة الزماف ، وأملي أف كبستطيع أف نأحاسيس تتعلق باإلنساف ، فبل ؾبموعة مشاعر و 

 أكوف قد وفيت ولو بالقليل يف اقباز ىذه الر سالة كما أرجو أنٍت كنت عند حسن السامعُت والقارئُت.

عاء ، وصلى اهلل على سيدنا إنو السميع ؾبيب الد واسأؿ اهلل أف ينفع هبا طلبتنا وأف جيعلها خالصة لوجهو الكرًن

    لو وصحبو أصبعُت .أؿبمد وعلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 
 

 عػػػػػػػػراجػػػػػػادر ك المػػػػػػػة المصػػػػػػقائم

 ادرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ : المص

 أبو القاسم الشابي ، ديواف أغاني الحياة ، دار القلم ، بيركت ، لبناف ، دط ، دت. – 1

 إيليا أبو ماضي ، الديواف ، دار العودة ، بيركت ، لبناف ، د.ط ، د.ت. – 2

 .2005،  1جبراف خليل جبراف ، ديواف األجنحة المنكسرة ، ط – 3

 خليل مطراف ، الديواف ، دار العودة ، بيركت ، لبناف ، د.ط ، د.ت. – 4

 ب : المراجػػػػػػػػػع 

 .1997تقديم محمد لطفي اليوسفي ، سراس للنشر ، د.ط ، أبو القاسم الشابي ، مذكرات الشابي ،  – 1

 .1983،  5أحمد أمين ، النقد االدبي ، مكتبة النهضة المصرية ، القاىرة ، ط. – 2

أحمد عوين ، طبيعة الركمانسية في الشعر العربي الحديث ، دار الوفاء  لدينا الطباعة ك النشر ، االسكندرية،  -3
 .2001،  1ط

اكم ، المذاىب االدبية الغربية ك أثرىا في االدب العربي لطلبة البكالوريا ، دار ىومة للطباعة ك أمحمد موز  – 4
 النشر الجزائر ، د.ط ، د.ت.

 .2007،  2ابراىيم خليل ، مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث ، دار الميسرة للنشر ك التوزيع ، ط – 5

 .1959،  2ت ، ط احساف عباس ، فن اشعر ، دار الثقافة بيرك  – 6

 .1998، 3اليا الحاكم ، الركمانسية في الشعر الغربي ك العربي ، ، دار الثقافة ،  بيركت ، لبناف ، ط – 7

بالمين فتيحة ، السبيل في االدب العربي للسنة الثالثة للتعليم الثانوم ، دار السبيل للنشر ك التوزيع ، د.ط،  – 8
 د.ت.

جالؿ فاركؽ الشريف ، الشعر العربي الحديث  االصوؿ الطبقية ك التاريخية ، منشورات اتحاد الكتاب  – 9
 .1972العرب ، د ط ،



56 
 

كاصف أبو الشباب ، القديم ك الجديد في الشعر العربي الحديث ، دار النهضة العربية للطباعة ك النشر،  – 10
 ـ.1988ق ،  1408بيركت ، د . ط ،

ي ، محاضرات في االدب االجنبي ، ديواف المطبوعات الجامعية ، بن عنكنوف ، الجزائر ، د.ط، زبير دراق – 11
 د.ت.

حامد حفني داكد ، تاريخ االدب الحديث ، ديواف المطبوعات الجامعية ،  بن عنكنوف ، الجزائر، د.ط ،  -12
 د.ت.

 .1997،  1بيركت ، طيحي شامي،  شرح ديواف ابي القاسم الشابي ، دار الفكر العربي ، – 13

،  2محمد أحمد ربيع ، في تاريخ األدب العربي الحديث ، دار الفكر للنشر ك التوزيع ، عماف ، ط – 14
2006. 

الثالثة ثانوم ،  الشعب االدبية ، الديواف الوطني  محمد العكي ، المختار في االدب ك النصوص للسنة – 15
 .2005- 2004للمطبوعات المدرسية ، طبعة منقحة ،

 .1986،  1محمد عبد المنعم خفاجي ، الشابي ك مدرسة أبولو ، المطبعة العربية التونسية ،ط – 16

 .2002محمد رمضاف الجبرم ، االدب المقارف ، دار الهدل للطباعة ك النشر، دط ،  – 17

 محمد غنيمي ىالؿ ، األدب المقارف ، دار  نهضة مصر للطباعة ك النشر ، د.ط ، د.ت. – 18

 محمد غنيمي ىالؿ ، الركمانتيكية ، نهضة مصر للطباعة ك النشر ، د.ط ، د.ت. - 19

محفوظ كحواؿ ، المذاىب األدبية )الكالسيكية ،الركمنتيكية ، البرناسية ، الواقعية ، الوجودية ، السريالية(  – 20
 .2007مع أركع النصوص االدبيين الغربي ك العربي ، نوميديا للطباعة ك النشر ، قسنطينة ،الجزائر ، د.ط ، 

 .1999،   2رم ، بيركت ،طمنشورات المكتب التجا  ميشاؿ عاصي ، الفن ك األدب،  – 21

ػ نادرة جميل سراج ، شعراء الرابطة القلمية  دراسات في شعر المهجر ، مكتبة الدراسات االدبية ،دار  22
 .1974المعارؼ بمصر ، د. ط، 

 دت. ، ػ نبيل راغب، المذاىب االدبية من الكالسيكية الى  العبثية   ، مكتبة مصر ، القاىرة ،  د.ط 23

 .2007ؼ ، نظرية الركمانسية في الغرب ، التلوين لتأليف الترجمة ك النشر، د.ط،ػ نوفل نيو 24



 

57 
 

موريو ، الشعر العربي الحديث تطور اشكالو كموضاعاتو بتاثير االدب الغربي ، دار غريب للطباعة ك  –ػ  س  25
 .2003النشر ك التوزيع ، د.ط ،

 لشعاع ، الكويت ، د ط، د ت.ػ عبد الباسط بدر ، مذاىب االدب الغربي ، دار نشر ا 26

ػ عبد الرزاؽ االصفر ، المذاىب االدبية لدل الغرب مع ترجمات ك نصوص البرز اعالمها ، منشورات اتحاد  27
 .1899الكتاب العرب ، دط ، 

 .1972، 2ػ عبد العزيز عتيق ، في النقد االدبي ، دار النهضة العربية ، بيركت ،  ط 28

دراسات في المذاىب االدبية ك االجتماعية ، المكتية العصرية ، بيركت ، دط ، دت  ػ عباس محمود العقاد ، 29
. 

 .1119،  11ػ شوقي ضيف ، الفن كمذاىبو في الشعر العربي ، دار المعارؼ ، ط  30

 . 1998،  1ػ شلتاغ عبود شراد ، مدخل الى النقد االدبي الحديث ، دار مجدالكم للنشر ، ط 31

 المخطػػػػػػوطات :  –ج                                                

ػ مخطوط ، محاضرات في الشعر العربي الحديث نقل عن شلتاغ عبود شراد ، مدخل الى النقد الحديث ، دار  1
 .1998، 1مجدالكم للنشر ، ط

 .2001- 2000ػ توسارة فوزية ، الركمانسية عند الشابي ، معهد اللغات ك االدب العربي ، دط ،  2

 مواقػػػػػػػػػع االنترنت: –د 

-www.al.mostafa.com  

-www.islem.today.com 

 

 

 

 

http://www.al.mostafa.com/
http://www.al.mostafa.com/
http://www.islem.today.com/
http://www.islem.today.com/


58 
 

  

   

 
 دعػػػػػػػػػاء -

 ديرػػػػػر كالتقػػػػػػالشك –

 اإلىػػداء  –

 أ ……………...........................................................................................................................….……………...……ةػػػػػػػػػػػػدمػػػػمق –

 06..................................................................................................................................................................................مدخل –

 الفصل االكؿ : المذىب الركمنسي الغربي

 08........................................................................................................الركمانسية الغربية  نشأةالمبحث االكؿ : عوامل 

 15.......................................................................................................... المبحث الثاني : خصائص ك مبادئ الركمانسية

 19.................................................................................................................................. المبحث الثالث : ركاد الركمانسية

 الفصل الثاني : الركمانسية في الشعر العربي
 

 24...................................................................................... الركمانسية في الشعر العربي تأثيرالمبحث االكؿ: مظاىر 

 32.................................................................................................... المبحث الثاني: الركمانسية بين التقليد ك التجديد

 35..................................................................................................جماليات الشعر الركمانسي العربي المبحث الثالث:

 40................................................................................................................................. المبحث الرابع : الجانب التطبيقي

 47.................................................................................................................................................................................... الخاتمة

 50................................................................................................................................................. قائمة المصادر ك المراجع

 55 ………………………………………………………………………............................………………………………………… فهرس

 


