
 المحاضرة الحادية عشر في المذاهب االدبية 

 المذهب الرومانتيكي

 )التعريف والنشأة(

 تعريف الرومانتيكية 

ىو من اشير المذاىب االدبية التي اسيمت في تطوير االدب والنقد والنظر الى 
وان لم يحظ بتعريف عام  اال انو كل ما يتص بالجدة والحداثة في الشعر التأريخ ، 

 واستميم من العصور الوسطى ، وعصر النيضة . آنئذ

 عرفيا غوتو ))ان الرومانتيكية مرض((

 عرفيا برذتيير ))انيا حركة تمجد كل شيء رفضتو الكالسيكية  ((

 عرفيا روسو))انيا رجوع الى الطبيعة( 

 عرفيا ىوجو )) اىا الحقيقة الكاممة لمحياة ((

 ))انيا بعث الحياة وفكر القرون الوسطى(( عرفيا ىاينو

 عرفيا نكسون ))انيا ممكة الخيال في تناقضاتيا مع العقل واالحساس بالحقيقة ((

 )) انيا اسموب الكتابة الخاص بالجن والعفاريت(( عرفيا كير

بعض التعاريف خضعت لمتبويب والتصنيف  حتى بمغ حد االضطراب ، لذلك 
محاتو وتناقضت مفيوماتو وتوازت الدالالت .وىذا ما تعددت تسمياتو وكثرت مصط

 ازعج النقاد الذين ادلوا بدلوىم في بحثو .

 ( Romanticس/ ما تاريخ المدلول االشتقاقي لكممة )

 2881( سبقت اليو المانيا عام Romanticان تاريخ المدلول االشتقاقي لكممة )
(  في ايطاليا عام romanticsmo، و) 2826( في فرنسا عام Romanticismو)

، ويعود المدلول االشتقاقي في  2811( في انكمترا عام Romanticism، و) 2826



( وىي كممة فرنسية قديمة ، تدل في العصور الوسطى  Romanاالصل الى كممة ) 
دلت عمى عمى قصة من قصص المخاطرات شعرا ونثرا وحين انتقمت الى االلمانية 

ية في العصور الوسطى .وقد كان لذلك صداه في ما يمت بصمة الى عالم الفروس
االدب الرومانتيكي ، اذ صارت العصور الوسطى االوربية البديل التاريخي لمعصور 

 القديمة التي اعتمدتيا الكالسيكية .

 ؟ س/ لما تعرض المذهب الرومانتيكي الى النقد الشديد 

ة، بو عن وظيفتو الرمزيو خرجا من فوضى وتعقيد أفقداه معناه ،  ج/ وذلك لما ساده
والنقاد في نياية القرن الثامن عشر  لألدباءومرجع ذلك فيما يبدو ىو التباين الفكري 

لم تكن متجانسة في معظميا مستقمة عن  فاألفكارالتاسع عشر ، وبداية القرن 
 .بعضيا البعض من الناحية المنطقية ، واحيانا متعارضة في مدلوالتيا 

 محمو ؟س/ ما اسباب تقويض المذىب الكالسيكي واحالل المذىب الرومانتيكي 

 ج/جاء ذلك بفعل عوامل سياسية واجتماعية وأدبية وفكرية واقتصادية 

كان لنمو الطبقة البرجوازية في نياية القرن الثامن عشر وتوطيد سمطانيا عمى  -2
كية التي طالبت بحقوقيا ياثر قيام الثورة الفرنسية اثر فاعل في ظيور الرومانت

 ، وجاىدت في سبيل تحقيق الحرية والمساواة ، فكانت عمى اثر ذلك الميضومة

 اتجاىات شعبية -

 وحمت الدراما البرجوازية محل االرستقراطية في الدراما الكالسيكية  -

 وتحول الشعر الى مشاعر فردية بعد ان اقتصر عمى المشاعر العامة   -

كثر تعبير الشعراء في قصائدىم الغنائية عن المشاعر والعواطف واالحاسيس التي  -
 تتصل بالقمب بعد ان كان يتحدد بالعقل 

اثرت التيارات الفمسفية والدعوات االجتماعية الجديدة التي انبثقت عن القرن  -1
ات الثامن عشر ، في ظيور المذىب الرومانتيكي ، وفي مقدمة ىذه التيارات كتاب



روسو التي تعد بشيرا بالحركة الرومانتيكية وحافزا من حوافز ازدىارىا ويتمثل ىذا 
اما قصتو )ىيموبز الجديدة ( نموذجا فريدا  .التأثير في كتابو )العقد االجتماعي ( 

 لمحب الرومانتيكي الثائر عمى العقبات والسدود .

ميدات شديدة التأثير في كانت الدعوة الى الطبيعة والى العاطفة والذاتية ، م -1
أفول التيار الكالسيكي وىي البذرة التي اينعت ىذا التيار الذاتي العاطفي الذي حقق 

 المذىب الرومانتيكي 

ظيور نزعة فمسفية مرافقة لظيور النزعة الفردية والعاطفية ، فقد حمل القرن  -4
ولوك في  الثامن عشر معو بذور ىذه النزعة التي حمل لواءىا روسو في فرنسا

 انكمترا وشمير في المانيا .

شكسبير ، والوقوف عمى جوانب عبقريتو تأثير من اىم العوامل  الكتشافكان  -5
التي ميدت لظيور المذىب الرومانتيكي ، ويعود الفضل في اكتشافو الى )فولتير( 

ية لما في مسرحياتو من حرية فنفي رسائمو الفمسفية التي نقد فييا االديب االنكميزي 
تظير في تخميو عن وحدتي الزمان والمكان ، وفي عرضو لمناظر القتل وتصويره 
لمخوف واثارتو لمرعب وىو ما يعارضو الكالسيكيون في مسرحياتيم ولكنو اعجب 
بقدرتو الفذة في تصوير العاطفة وفي اكتشاف النوازع البشرية التي تبدوفي تحميمو 

 النفسي ألبطالو.

وربا في وء الكالسيكية ىو انتشار شعر في أاسيمت في نشومن العوامل التي   -6
منتصف القرن الثامن عشر سمي اصحابو بشعراء مدرسة القبور ، وىو شعر يعالج 
مسألتي الحياة والموت ويوحي بالخواطر التي تدور حوليما ويعد الشاعر )يونج( احد 

آخر المطاف  وفيو يعبر الشعراء عن ضيقيم بالحياة التي تنتيي في اكبر رواده
بالموت وىو ما يوحي بقمقيم ويأسيم وحزنيم وىو يتوافق مع ما عبر عنو 

 الرومانتيكيون في تشاؤميم ويأسيم وقمقيم .



وىي ين يظيور موضوعات جديدة لم تكن ذات قيمة فكرية عند الكالسيك -7
موضوعات حميمة بفمسفة روسو وافكاره التي دعا بعضيا الى المجوء الى احضان 

 يعة الطب

وظيور معايير جمالية جديدة مثل )الطبع( )االصالة ()االبداع( )العضوية( 
 )الطبيعي( 

 وظيور معايير نقدية في مقدمتيا )الوحدة العضوية ( وصمتيا بالصورة والتجربة 

 لذي تضمنو كتاب )العقد االجتماعي ( لروسو؟ س/ ما

 ىاجم فيو االقطاع-2ج/ 

 والسعادة والجمال الحرية حيث الطبيعة ظل في الحياة الى ودعا-1 

 دعا الى التعبير عن المشاعر الذاتية بعيدا عن القيود االجتماعية -1     

 *وىذه الدعوات اصبحت مبادئ رئيسة في المذىب الرومانتيكي 

 س/ لما كان لقصة )ىيموبز الجديدة ( لروسو تأثيرا عمى االدباء الفرنسيين 

 الرقيق وعواطفيا الحارة ، ومشاعرىا العميقةج/ وذلك بسبب اسموبيا 

 س/ اىم ما اثاره روسو ولوك وشيمر حول الرومانتيكية 

ج/ بحثوا  في الجمال ومقاييسو ، وصمتو بالذوق وبالفنان ، وتساءل ىؤالء في ماىية 
الذوق وحقيقة العبقرية وطبيعة الجمال ، وبحثوا في عالقة ىذا بكل من العقل 

ان )لوك( اقرب هؤالء الى اعتماد العاطفة التي هي منبع الضمير وقد كوالعاطفة ، 
روسو فقد صار ابا حقيقيا لمرومانتيكيين وصارت آراؤه دستورا .اما  ، ومصدر الرغبة

  يحتجون بو ضد الكالسيكيين

 س/ لما كان تأثير الثورة الفرنسية سمبيا عمى االدب الفرنسي ؟



بسبب حالة االحباط التي اصيب بيا الفرنسيون ، ايام حكم نابميون ،وما تاله من ج/ 
خيبة اآلمال التي سببتيا ىزيمتو في معركة واترلو ،التي كانت سببًا في ىزيمة االمة 
الفرنسية ، كل ذلك نتج عنو شعور باليأس واالحباط ، وكانت بمثابة الطعنة النجالء 

اصبح االدب الرومانتيكي ر( ، ومنذ ذلك الوقت التي سببت بظاىرة )مرض العص
 اآلمالادبا فرديا ، تسري في عروقو حالة من التداعي النفسي والقمق الممض ، لعل 

التي عقدىا الفرنسيون بالثورة اصبحت سرابا ما لبث ان جسد حالة اليأس واالحباط 
الرومانسي الذي سرى اثره في النفوس الحساسة من شعراء وادباء ، ولعل الشاعر 

)الفرد دي موسيو( خير مرجع يوضح تأثير تمك االحداث عمى نفوس االدباء 
 الناشئين في النصف االول من القرن التاسع عشر .

فكانت الثورة حافزا عمى بعث االعتداد بالقيم الوطنية والقومية وما يتصل بيا من 
 تراث .

 

 

 

 

 

 


