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 )خصائص الشعر الغنائي(

من خالل اقوال الرومانتيكيين في نظرتيم لمشعر نستطيع الوقوف عمى اىم 
 خصائصو 

 فقد قال فكتور ىيجو )الشعر ىو صميم ما في كل شيء من جوىر(

)عمى الشعر ان يظير االنسان نفسو اكثر مما يظير الشاعر في  ويقول المارتين
 الشعر ىو تجسيد لكل ما ىو اكثر خموصا لمقمب ولكل ماىو اكثر ألوىية في الفكر(

ويدعو سانت بيف )ان يكون الشعر مرتبطا باالنفعاالت الصغيرة والمشاىد الصغيرة 
 التي توحيو (

 ومانتيكيون في شعرهم س/ ما هي أهم الخصائص التي تميز بها الر 

اعتدادىم الشديد بممكة الخيال التي تحولت بأدبيم االبداعي من عالم الشعور  -1ج/ 
 الى عالم الالشعور لموصول الى مثميم االعمى ولفيم ما ىية الجمال وحقيقتو 

فقد كان الخيال مصدرا لمتشاؤم والتفاؤل ، الى جانب ما يمعبو الخيال من دور في 
خمق االغتراب المكاني والزماني لدى الرومانتيكيين ، فيو يختار بيئة مغايرة ينفس 

 بيا عن قمقو وضيقو ويجد فيما يتصور من فسيح رحابيا متنفسا لو 

 وحقق الخيال عالقة متينة بين الشاعر والطبيعة 

يسعى الرومانتيكيون في شعرىم لمتعبير عن االحاسيس ، اكثر من التعبير  -2   
عن دقائق الواقع ، انطالقا من التأكيد عمى المثل العميا ، والسعي الى بناء عالم 
جديد ، وكذلك انطالقا من نظرتيم الجديدة الى االشياء ومن صمتيم بالعالم الذي 

 ستقبل بيذه النظرة الذاتية وىذا التصور الخاص.يعيشون فيو وقد ارتبط الماضي والم



تمعب العاطفة في الشعر الرومانتيكي دورا فاعال في التعبير عن االشياء وفي  -3
تصوير االفكار ، وتمنحيا حيوية ودفقا ، وىو اتجاه ضعيف من دور العقل الذي 

 يتسم بالبرودة في شعر الرومانتيكيين 

سواء عمى المستوى الشخصي او العام ، فقد دعوا نادى الرومانتيكيون بالحرية  -4
الى تحرير االديب من القوانين المفروضة والقواعد المقررة ، التي تحد من انطالقو 

 والتعبير عما في نفسو ، كما طالبوا في في ظل الدعوة الى الحرية العامة

ىذه من الخصائص االخرى سيادة التأمل ، اذ كان لفمسفتيم الذاتية اثر في  -5
النظرة التأممية الى االشياء وىي تتفق مع نظرتيم الى الطبيعة التي ىي نظرة تأممية 
خالصة يفضون من خالليا بما في نفوسيم من احاسيس ومشاعر تصل الى حد 

 النظرة المثالية 

الدعوة الى العناية بالفرد وحقوقو ، واحترام حريتو ومبائو وعدم العبث بإنسانيتو ، -6
ىذا الى التيجم عمى المجتمع ، فاتيموه بالجور والظمم الن قوانينو قد  وقد وصل بيم

 افسدت الحياة ، وجارت عمى الفرد

بروز النغمة الخطابية في شعرىم وىي ظاىرة طغت عمى المذىب عندما اصبح  -7
اصطناعيا ال يعبر عن حالة نفسية حقيقية وقد اتضح ذلك عند فكتور ىيكو في 

 فرنسا.

انتيكيون الى العفوية  والبساطة في تركيب الجمل ويعد ىيجو اماما دعا الروم  -8
 ليذه البساطة 

النزوع الى االسطورة والرمز والفمكمور ويعد شاتوبريان في فرنسا ابرز من  -9
 استخدموا ىذه النزعات في شعره 

الميل نحو التحرر الوجداني والفرار من الواقع والتخمص من سيطرة االصول  -11
التقميدية لمشعر ، ومن ىنا وصف بأنو أدب الثورة والتحرر واالنطالق والحرية  الفنية

. 



تبرز االنا والذاتية الفردية والتجربة الخاصة ويحتل الحب لدرجة الييام ،  -11
 المكان االول ألنو يجسد طابع العفة .

العاطفة القوية والحساسية المفرطة بحيث تستحيل حالة نفسية من الكآبة  -12
 الشعور باألسى والحزن وتدخل فييا لفظة السوداويةو 

يعتمد الشعر عمى ثالثة ابعاد ىي ، البعد الزماني والبعد المكاني والبعد  -13
الصوتي ، يتحقق البعد الزماني في فرار الشاعر من ىجير عصره الى واحة 
العصور الوسطى ، في حين يحمم في نطاق البعد المكاني ليفر من واقع مجتمعو 
وضجيجو وصخبو الى الطبيعة الخالبة والجزر البعيدة ، او الى ربوع الشرق وما 
يتخيمو فييا من وداعة وسحر ، ويحمم في نطاق البعد الصوتي ليفر من صخب 
الحياة الحافمة باليأس وااللم واالنين الى اصوات الماضي .لذلك فاالدب الرومانتيكي 

لحزن والتفكير في الموت واالغراق في ادب حمم ووىم وعاطفة مرىقة ، وميل الى ا
 الخيال وااليمان بالغيبيات والولع بالفروسية واالعجاب بالبطولة .

كانوا اكثر عناية بموسيقى الشعر وذلك بسبب الحميمية بينيا وبين العاطفة ،  -14
 ت العاطفية في حاالتيا المختمفة ومن ىنا تعددت االوزان الشعرية التي تجاري النغما

تيتم الرومانتيكية باألصالة والخمق واالبداع ، وتفضل العناية بالمضمون عمى  -15
 العناية بالشكل في الغالب االعم .

يعمد اصحابو الى استعمال الغريب من االلفاظ ، تيدف الى اكتشاف اساليب  -16
 رة عمى استيعاب التجربة الحدسية تعبيرية جديدة تكون اكثر تأثيرا وادىاشا واعظم قد

اتخذ االسموب اشكاال شتى ما بين استفيام وتعجب ونداء ليجاري الحاالت  -17
 العاطفية المختمفة بين ىادئة وثائرة  تبعا لمحاالت النفسية .
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 خصائص المسرح

تحرر المسرح من القواعد التي كان الكالسيكيون قد قيدوه بيا ، وقد كان  -
 فيكتور ىوجو من اشد المعرضين لموحدات الثالثاء

شخصيات اآلسي عند الرومانتيكيين تجمع بين السادة وبين العبيد وتجعل  -
السفمة احيانا يتحكمون في السادة ، وىو ما حقق لدييم الصراع العنيف الذي 

 ينمو ليصل الى ذروة الكارثة .
با ، والبطل في االغمب يختار الرومانتيكيون اطاليا من الطبقة الوسطى غال -

االعم ينتصر عمى خصمو وتنتصر قيمو التي تناقض قيم الطبقة 
 االرستقراطية 

نشأت الدراما الرومانتيكية  وىي مسرحية يحمط فييا الجد باليزل ، وتختمط  -
مسرحية متناقضات الحياة  كالجميل والقبيح والوضيع والرفيع ، وىي فييا 

ختفي الكاتب فييا وراء اقنعتو من إذ ياكثر منيا موضوعية  ذاتية 
 الشخصيات 

اسموب المسرح المأساوي يتراوح بين السمو مرة وبين اليبوط مرة اخرى ،وذلك  -
، فقد  بين االبطال المتصارعين في السرحيةعمى حسب ما يقتضيو الحوار 

يؤتى بالعبارات القذرة التي قد تقابل غيرىا من العبارات النظيفة ، فيما عدا 
المواقف العاطفية الرفيعة التي يشترط في اسموبيا الفخامة والقوة والرفعة 

 السيما التي يكون فييا حوار بين المحبين .
دوا واستم بمغة النثروكتبوىا  الدراما البرجوازية استحدث الرومانتيكيون  -

 موضوعاتيا من الحاضر ، وخمت من الوحدات الثالث
وىي مسرحية قائمة عمى المزج بين المأساة والممياة (: الميمودراماظيرت ) -

وطابعيا شعبي ، وراعت في اسموبيا الطبقة التي استمدت منيا موضوعاتيا 
 لذلك كتبت بمغة نثرية شعبية .

دوا منو مادة لموضوعاتيم ، ليستم التاريخ الحديثالتفت الرومانتيكيون الى  -
تعويضا عن التاريخ االغريقي والالتيني الذي استمد منو الكالسيكيون مادة 



التي  بمسرحيات شكسبير، وتأثروا فكتور ىوجومسرحياتيم ، ورائدىم ىو 
  التاريخ الوطني والقومياستمدت مادتيا من 

 تخمى الرومانتيكيون عن الوحدات الثالث  في المسرحية التريخية -
تمون المسرح الرومانتيكي بما يسمى )الطابع المحمي(الذي يقصد بو )وصف  -

االماكن(وطبيعة البمد الذي تجري فيو الحوادث وتصوير العادات واالخالق 
 وخصائص العصر ، وىو غرض ىام من اغراضيم المسرحية 

موضوعاتيا من صميم المشاكل العصرية عنوا بالممياة الواقعية ، التي تستمد  -
 لمناس ، الى جانب )الممياة الخيالية الشعرية (

ان عناية الرومانتيكيون بالشعر الغنائي ، قد أثرت في مسرحيم الذي صار  -
 قميل االىمية إذا ما قورن بالمسرح الكالسيكي 

ظيرت صور الخوف والفزع والقتل في مسرحيم عمى نحو ما فعل شكسبير  -
رحو ، فامتأل جو مسرحياتيم بالخوارق والشواذ وتياويل الخيال الخارجة في مس

 ، الى جانب االثارة العاطفية التي ىي من صميم ىذا  المذىب عمى المألوف 
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 خصائص الرواية

القريبة من الواقعية المعاصرة ،  اىتمام الروائيين منصبا عمى العواطفكان  -
الى ىذا  بمزاك اقرب كتاب الرواية الذين اولوا عناية بالعواطفوقد كان 

 االتجاه 
تحميمي ،  الرواية عند بعض الرومانتيكيين ، عمل شعري بمقدار ما ىو عمل -

فعمى الروائي ان يجعل العاطفة مثالية ، وان مادة الرواية يجب ان تؤكد  
 لمثالي ال االنسان الواقعي عمى االنسان ا

في الرواية الرومانتيكية حضور فاعل في في تصوير  لمنزعة الذاتيةكان  -
 في ابطاليمشخصياتيم، فقد وصف الروائيون ذواتيم وانفسيم 

 فمثال فموبير اعرب عن ىذا بقولو )مدام بوفاري ىي أنا(



ذاتية لمكاتب التي ىي ترجمة  الشخصية او االعترافيةبرزت ايضا الرواية  -
نفسو ، اذ يصور فييا القاص حياتو تحت اسم مستعار ، ويعد روسو رائدا 

، االيام لطو 1781في ىذا االتجاه  وذلك في ) اعترافاتو(التي كتبيا عام 
حسين ، و)االعترافات( لعبد الرحمن شكري  و)ابراىيم الكاتب (البراىيم 

أس واالنتحار والضيق المازني. في ىذا النوع تبرز موضوعات الحب والي
 بالمجتمع والفرار من الواقع الى العالم المثالي.

عنوا بالرواية االجتماعية عناية فائقة ، وركزوا في ىذه القصص عمى العناية  -
بالطبقة الوسطى ، كما عنوا بالطبقة الفقيرة ويعد فكتور ىوجو رائدا لمقصص 

 االجتماعية .
ذي استمدوا احداثو مما رأوه في ولع الرومانتيكيون بالقصص االجنبي ال -

 اسفارىم ورحالتيم خارج البالد.
 اما الرواية الخيالية  فكانت محل عناية العديد من الكتاب  -
االحالم ، والذي ظيرت ايضا انواع من القصص اختمطت فييا الحقائق بعالم  -

دورا بارزا في وصف عالم الالشعور ويثير ىذا النوع حاالت  يمعب فيو الخيال
 ة ننحكم بالنفس البشرية من مثل الفزع والرعب والجنون .شاذ

ىناك انواع اخرى مثل الرواية العاطفية والرواية السوداء وىي رواية االشباح ،  -
 ورواية المصوص ورواية السفاحين ورواية الشياطين والرواية المرحة .

 
فقد اختار ابتكروا القصة التاريخية التي يعد والتر سكوت أبا ليا دون منازع ،  -

 ابطاليا من الماضي البعيد، السيما العصور الوسطى
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 خصائص النقد عند الرومانتيكيين

االدب في نظر النقاد الرومانتيكيين نتاج فردي وتجسيد لعبقرتيو وبذلك  -
كسروا الطوق الذي وضع النقد في قوالب جاىزة .فاألدب ال يخضع 

ىو تفسير االنتاج االدبي لقواعد مفروضة ، لذا اصبحت ميمة النقد 
 تفسيرا عمميا، قوامو الدرس والتحميل بوصفو تجربة فردية .

تأثر النقد الرومانتيكي بالفمسفة ، الن النقاد الرومانتيكيين قد تشربوا بيا ،  -
 فضال عن كونيم نقادا وشعراء ومن ىؤالء كولردج  وىوجو وجوتة وشمير.

بيق فقد استكمل الفرنسيون النقد كان اقرب الى التنظير من الى التط -
 وااللمان واالنكميز بناء نظرية نقدية متكاممة .

كان لمذوق وصمتو بالجمال دور بارز في العممية النقدية ، وىو لدييم  -
 ذوق فردي ، والجمال ذاتيا .

الجمال لو ارتباط بالعواطف االنسانية ال بالحقائق العامة وىو ىدف من  -
ا الفن االبداعي .وأكدو عمى دور الخيال االىداف التي يسعى الى تحقيقي

 في الصورة الشعرية .
اولوا العاطفة اىتماما في نقدىم ووضعوىا بديال لمعقل ، فالفمسفة العاطفية  -

 ىي االساس الذي قامت عميو الرومانتيكية فيم يعدونيا مصدرا لمرغبة .
والعاطفة عندىم تقوم عمى صدق االحساس وعمقو ،اي سمموا قيادتيم 

 قمب ، ألنو منبع االليام وموطن الشعور ، ومكان الضمير.لم
فصل الرومانتيكيون بين االدب واالخالق ، الن االدب عندىم استجابة  -

لمعواطف ، الى جانب انطالقيم من الحرية التي ال يتقيد االديب في ظميا 
 بالقوانين االجتماعية واالخالقية التي تحد منيا .



سين ىما االنسان والطبيعة ، والمقصود يؤكد النقاد عمى شيئين رئي -
بالطبيعة ، الطبيعة العذراء التي لم تفسدىا يد مدينة ، ولم تشوىيا قوانين 
المجتمع القاسية )فالطبيعة الخريدة واالنسان الريفي( ، من الموضوعات 
التي وجد فييا الرومانتيكيون مجمى خياليم ، فاستحوذ عمييم ، حتى صار 

 لبدائية مرتبطا بيم ، حتى سميت )البدائية الرومانسية(حبيم لمبساطة او ا
مسألة لم تتوحد ومن القضايا الميمة اىتماميم بالشكل والمضمون ، وىي  -

في حين فييا آراؤىم ومواقفيم فـ)ىوجو( يميل الى مضمون العمل االدبي ،
يؤكد ) كانت ( عمى قضية الشكل ويخالفيا في ىذا الموقف فريق ثالث 

نج وشميجل ، وكولردج ،الذين يرفضون الفصل بين الشكل من امثال شم
والمضمون ، ويدعون الى وحدة العمل االدبي ، بما اسموه )الوحدة 

 العضوية(.
بما يتصل بالشكل ، اباحوا لالديب ان يخمق لنفسو شكال مالئما لعبقريتو  -

الشخصية ، فالفن عندىم يتطور دون توقف ، فقد كان تطور النثر منذ 
يوجو ليم النصيحة القائمة : التناسق ، العدد،القياس،الموسيقى ، روسو 

اواًل، وزاد عميو فكتور ىوجو : الشكل والذوق .ويعطي المارتين أىمية 
 ودخل المحسوس عندىم في الشعر بشكل صوركبيرة لمموسيقى.

يجد النقاد ان غاية الفنون مشتركة متبادلة ، فالشعر قد يستخدم الصوت  -
كما تستخدمو الموسيقى والمون ، كما يستخدمو الرسم ، بل قد يستخدميا 

 .اكثر مما يستخدميا الرسم والموسيقى 
ثاروا عمى البالغة القديمة ومواضعات االسموب الرومانتيكي ، وحطموا  -

منحوا الحرية لمكاتب في اختيار االلفاظ قوالب االجناس االدبية ، و 
 .وصياغة المعاني



انكر البعض آلية االسموب كصور المجاز واالستعارة التقميدية ويمغي  -
، وال فرق عندىم بين كممة مبتذلة واخرى الفرق بين لغة الشعر ولغة النثر 

 رفيعة في ميدان االستعمال االدبي.
 

 


