
 

 

 أثر الرومنسسية: الموضوع 
  

  

  تصميم الدرس
  

 
 .التعليمة -
 .و من المبادئ األساسية في الرومنسية ما يأتي -
  . في األدب العربيةأثر الرومانسي -    

  
  
  
  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 

  التعليمة
  

تسري الروح الرومنسية في شعرنا العربي المعاصر، فما المبادئ التي قام عليها هذا المذهب؟ و 
  ف تفاعل األدب العربي به؟كي

كالكالسيكية،  عرف األدب العربي المعاصر اتجاهات شتى متأثرا في ذلك بالمذاهب األدبية الغرّبية
التي اطّلع عليها أدباؤنا، واستفادوا منها ومن أبرز المذاهب التي ... والرومنسية، والواقعية، والرمزّية
وقد قام هذا المذهب في القرن الثامن عشر  )ROMANTISME. (تفاعلوا معها المذهب الرومنسي

وبلغ ذروته في القرن التاسع عشر، وقد ظهر هذا المذهب كرّد فعل للمذهب الكالسيكي الذي فرض 
على األدباء اعتماد العقل في عملية اإلبداع والّسير على منوال قدماء اليونان و الّرومان في أعمالهم 

  .يا منطقيا و تجنب جموحها، و إسراف الخيالاألدبية، وتحليل العواطف تحليال عقل
 

  و من المبادئ األساسية في الرومنسية ما يأتي
  
  : النزعة الفردية -أ

 يعّبر عن عواطفه م في موضوعه و يحّسه إحساسا عميقا، ثلُيعتبر األديب هو محور أدبه، يتغلغ
  .مجتمع الخاّصة بصدق دون خضوع لسلطان العقل أو رغبات الهالذاتية، ومشاعر

  : االمتزاج بالطبيعة -ب
يتخذ الشعراء الرومنسيين الطبيعة مالذا لهم فرارا من المجتمع الفاسد و يمتزجون بها فيبوحون لها 
 بأسرارهم وبخاصة ساعة الشدة واألزمات حيث ُيَحاِدثونها، و يتخذونها رفيقا و أنيسا فتشعر بمعاناتهم 

  .و تتفاعل معهم
  :وصاب النفس التعبير عن الكآبة و أ-ج

يرى الرومنسيون أن األلم مصدر اإللهام، فيميلون إلى التعبير عن األلم وخيبة األمل و القلق و يبالغون 
  .في الكآبة والحزن

  :العواطف الجامحة  -د
  . يعتبر االنفعال األصيل مبدأ من مبادئ الّرومنسية، وعادة ما يتفّجر هذا االنفعال حزنا وألما

  : الخيال المجنّح في عملية اإلبداع  االعتماد على- هـ
وكما تعتمد الرومنسّيةُ العواطفَ الجامحةَ، فإنها تعتمد أيضا على الخيال المجنّح لخلق صور فنّية جديدة، 

أحيانا غامضا، وهم يخالفون في ذلك الكالسيكية التي جعلت العقل  وعوالم غير مألوفة، ولهذا جاء أدبهم
  .مصدر كل إبداع

  



 

 

    : على القيود  الثورة-و 
ثارت الرومنسية على القيود االجتماعّية والفنّية، والمعنّوية، والتقاليد األدبّية واعتمدوا في التعبير عن 
أحاسيسهم اللغة البسيطة المألوفة، الموحية بالمعاني ورفضوا األصول الكالسيكية، ودعوا إلى تجنب 

الفريد دي "وLamartine "المارتين"المذهب التعبير عن موضوعات غريبة عن العصر، ومن رواد هذا 
   .Hugo Victor " فيكتور هيجو"   وAlfred de Musset" موسيه

  

   في األدب العربيةأثر الرومانسي
  

والثورة وقد  كان للمذهب الرومنسي أثره الواضح في األدب العربي الحديث،لكونه يدعو إلى التحرر
في إثراء األدب العربي بهذه الرؤية الجديدة وغيرها تتمثّل هذه لعبت بعض الجمعيات األدبية دوراً فعاال 

  :الجمعيات في 
  : الرابطة القلمّية -أ

 ومن أعضائها البارزين جبران 1920بالواليات المتحدة األمريكية عام ) نيويورك(وتأسست في مدينة 
  .خليل جبران و ميخائيل نعيمة و إيليا أبو ماضي

  : العصبة األندلسّية -ب
      وإلياس فرحات،  ومن روادها الشاعر القروي،1933وتكونت في أمريكا الجنوبية بالبرازيل عام 

  .و رياض معلوف 
  : مدرسة الديوان -ج

  . وضّمت العقاد والمازني، وعبد الرحمن شكري1921وتأسست في مصر عام 
  1:جماعة أبوللو -د

عراء أحمد شوقي، وبعد وفاته خلفه، خليل  وأسندت رئاستها إلى أمير الش1932وتكونت في مصر عام 
  .مطران

ومن أوائل األدباء المتأثرين بالمذهب الرومنسي شُعراء المهجر، وفي طليعتهم جبران خليل جبران 
وهو رسام وأديب و شاعر، أتقن االنجليزية وتثقف بآدابها وظهرت رومنسيته بوضوح ) 1883-1931(

   بسيطة إلى الفرار إلى الطبيعة النقية ممثلة في الغاب، حيث وفيها يدعو بلغة " المواكب" في قصيدته
  :ال صخب وال ضجيج وال نفاق وال هموم وال سموم وال حزن 

  ليس في الغابات حزٌن            ال وة ال فيها الهموْم
  فإذا هّب نســــيم            لم تجىء معه الّسموْم 

  يمحو المحـْن         فالغنا  أعِطني الناَي وغـنِّ   
                                                 

  .رّب الشعر و الموسيقى في األساطير اليونانية: أبوللو- 1



 

 

     بعد أن يفنى الّزمـْن  و أنين النّاي يبقـى
من الشعراء البارزين الذين اصطبغ نتاجهم الشعري بمسحة ) 1949-1872(ويعّد خليل مطران 

رومنسّية، أنظره في هذه األبيات تراه يلجأ إلى الطبيعة يستوحي منها عوالم متحركة،تشعر به فيشكو 
  . في عواطفه و نوازعهإليها وحدته وهمومه فتشاركه

  متفّرٌد بصبابتى متفـــــــرٌِّد       بكآبتي متفرٌِّد بعنائــي
  شاٍك إلى البحر اضطراب خواطري      فيجيبني برياحه الهوجـاء 
  ثاٍو على صخٍر أصّم و ليت لــي      قلبا كهذي الصخرة الصماء

  .أعضائيينتابها موٌج كموِج مكارهــــي      و يفتّها كالسقم في 
و قد بلغت الرومنسية قّمتها عند الشاعر المبدع أبو القاسم الشابي صاحب قصيدة إرادة  الحياة وفيعها 
يتفاءل بانتصار إرادة الشعوب وزوال االستبداد ومن المآخذ التي أخذها بعض النقاد على الشعراء 

  :الرومنسيين 
  . النزعة التشاؤمية والكآبة عند بعض الشعراء -أ
  .غراق في الذاتية اإل-ب
  . جموح العاطفة والخيال و البعد عن الواقع-ج
  . الغموض-د
  


