
 

 محاضرة

 نتيكيةاعالم الروما

 

 (2885-2881)اواًل: فكتور ىوجو

منازع ، توزع  نشاطو االدبي عمى الشعر دون –زعيم الرومانتيكية في فرنسا 
الغنائي الوجداني والقصصي والممحمي واليجائي والسياسي وكتب المسرحيات 

عدد نشاطاتو اال ان ، وعمى الرغم من تالشعرية والنثرية واسيم في النقد ومعاركو 
الغنائي ىو الذي وضعو في مركز الريادة بين اقطاب الرومانتيكين في العالم شعره 

. 

 دواوينو :

 اىميا:قامت عمييما شيرة ىوجو ،ترك في الشعر الغنائي عشرين ديوانا 

 (2816اناشيد ) -
 (2819الشرقيات ) -

 وىناك دوواوين اخرى ال تقل اىمية 

 اوراق الخيريف  -
 اناشيد الغسق  -
 االصوات  -
 التأمالت  -

 : اىم قصصو

 )البؤساء(  -



 )نوتردام دي باريس(  -

 

 أىم مسرحياتو :

 )ىرناني(  مسرحية  -
 مسرحية )كرومويل( -

 

 س/ مسرحية  لفكتور ىوجو ارست دعائم المسرح الرومانتيكي

ج/ وان كانت مسرحية )ىرناني( اكثر شيرة اال ان مسرحية )كيرومويل( ال سيما 
 في مقدمتيا ارست دعائم المسرح الرومانتيكي.

 الغنائية ؟ (فكتور ىوجو) ىم ما تتميز بو قصائداما س/ 

 ج/

 االنفجار العاطفي واالحساس الذاتي -2
 في قصائده تحتل المرأة مكانًا خاصًا -1
 الطبيعة الساحرة من اشد الظواىر بروزا -3
 تظير فمسفتو ومواقفو الفكرية السيما في ديوانو )تأمالت(-4
ظيرت قدرة ىوجو في بناء قصائده ، ابتداء بالمفظ المختار بعناية الى -5

لخيالية ، التي تنويع العبارات وانتياء بتشكيل الصورة موظفا فيو ممكتو ا
 تعمق احساس القارئ بصدق التجربة وحرارتيا 

يمتمك ىوجو قدرة عالية في تنويع اوزانو داخل القصيدة وقدرة عمى خمق -6
 االنسجام بين االوزان وموضوعات قصائده

 وفي سنواتو االخيرة عنيباالسطورة والرمز -7

 



 

 

 (2834-2771ثانيا: كولردج )

ز الذين كان ليم االنكمي ىو من اعظم نقاد عصره من اساطين الرومانتيكيين
، عني بدراسة الفمسفة وردزورث(الفضل في ارساء النقد الرومانتيكي مع صديقو )

ناقدا  شديد الحيوية ، وبإعتراف رجال عصره كان حاد الذكاءوالسياسة والدين .
 لغرابة.يمتمك ميارة في المغة ، الى جانب عنايتو بامتكامال غزير الثقافة ،

 ي حياتو الشعرية  س/ ما ىي الظاىرة التي تمفت النظر ف

ج/ اشتراكو مع اصدقائو في نشر نتاجو الشعري واالدبي فقد نشر مع صديقو 
سبير( ، واشتراكو مع صديقو )وردزورث( في كتاب )عرين )سوذي( )سقوط شك

 مقطوعات قصصية غنائية( وتتضمن قصيدتو )البحار العجوز(

**توقف ىن نظم الشعر وىو دون الثالثين من عمره ليشتغل بالقاء المحاضرات 
 وكتابة النقد والعمل الصحفي .

 

 أجمل قصائده

 انشودة فرنسا  -
 قصيدة الحزن  -
 كريتايل -

 عمالو غير الشعر اشير ا

اثني عشر عاما وىي اسغرق في كتابتيا  حكايتو الكئيبة )القبور الثالثة( -
 من اعمالو الشييرة الكبيرة

 عون عمى التأمل()كتاب  -



 مسرحية )سقوط روبسبير( -
 مسرحية )زابوليا( -
 ة مسرحية )اوزورير( نظمت شعرا -
 كتب فييا سيرة حياتو  (سيرة ادبي) كتابو  -

 مالحظة..
يود كولردج النقدية ىي التي وضعتو في ميدان الريادة بين اقرانو ان ج

 عمى االطالق وتبدو افكاره النقدية بشكل واضح في كتابو )سيرة ادبية(

 س/ما الذي يميز كولردج ؟

 :ج/ ما يميز كولردج ىو

 عطاؤه النقدي الذي يمتمك فيو حسا يميزه من جميع نقاد عصره  -2
 جمال وقراءاتو الكثيرة لالدب وتأريخو اطالعو عمى فمسفة ال-1
اطال الحديث عن الشعر واوزانو وتعريفو وما فيو من عواطف وأخيمة -3

 واساليب وكذلك عن موقف الشعر من الحياة االنسانية والعواطف البشرية 
 لو في وظيفة الخيال ودوره في الشعر آراء شديدة العمق-4
عارض موقف صديقو )وردزورث(حين فرق بين لغة الشعر ولغة النثر -5

نقدية في نقده لوردزورث، فقد عاب عديد من مواقفو  وآرائو ال،فيو يظير ال
التمثيمي الحواري ،  لألسموببالواقع ، وتفضيمو  التزامو الحرفيو عمي

وعرضو ألفكار ال تالئم الموضوع. وفي المقابل يذكر لغتو الصافية وقوة 
ق افكاره وابتكاره وتجديده وقوة ممكتو الخيالية ومعارتو في عواطفو وعم

 .استثارة الشفقة واالسى والرحمة

 

 

 



 

 

 (2831 -2749ثالثًا: جوتو )

أديب وناقد وفيمسوف وحكيم وعالم ومفكر الماني ، يظير ذلك في مجمداتو الستة 
وتو ومن المثير ان يكون ج،  ويعد من اثقف شعراء عصره عمى االطالقوالثالثين.

لتصل الى حد االحتقار ليذا العمم معارضا لمدراسة التاريخية لالدب المقارن 
 واالنتقاص من قيمتو.الى جانب اعجابو باالدب اليوناني والروماني .

 اىم اعمالو :

وىي خطرات نقدية تفيض  مخاطباتو مع أكرمانالو النقدية من اىم اعم -
بالصدق والحيوية وسداد الفكر وصواب الرأي ..وفيو تظير عبقريتو وقوة 

 مالحظتو التي كانت سببا في شيرتو
  لشكسبير في )مكبث( ونقده لبيرون وسكوتنقده  -
الذي عبر فييا عن حبو اليائس  )فرتر(في ميدان القصة افضل اعمالو  -

ألمرأة مخطوبو ألحد اصدقائو وقد رواىا عمى شكل سمسمة من الرسائل 
 بعضيا كان حقيقيا.

 ()فميمم مايستررواية  -
 االمياتحاول خمق اسطورة جديدة كأسطورة  -
ني ان يصف عالقة اهلل حاول في جزئيا الثا )فاوست(من اعمالو الشعرية  -

وحدة الوجود عمى بالعالم وصفا شعريا وقد اقترب في آرائو الدينية من نظرة 
طريقة المتصوفة المسممين وذلك حين تحدث عن رؤية اهلل في الطبيعة 

 والطبيعة في اهلل .

 : اىم مميزاتو



الجمع بين العمم وبين الرومانتيكية لما فييا من تناقض  القدرة الفائقة عمى-2
 في القرن التاسع عشر 

 يمتمك غوتو قدرة عجيبة في اجتذاب الشباب واقناعو بما يكتب -1
يمتاز بأنو ناقد حكيم ، آراؤه واقعية ال أثر لمخيال فييا ، عمى الرغم من -3

 رائو في كل الكثير من اعبقرية  اتجاىو الرومانتيكي ، وقد امتمك
 اكد في نقده عمى جوانب السموك واالخالق والشخصية -4
قصائده  بالحب  الى جانب نقده فقد كان شاعرا غنائيا مقتدرا تفيض-5

 والطبيعة .من اعمالو )فاوست(

 س/ ما الذي يعيب نقد غوتو لمشعر؟

 ج/ 

اكثر من صنعتو االدبية اذ ييتم بالشعر من الوجية العامة  تم بالنواحياليي-2
 وفنو 

يتكمم عن الشعراء اكثر مما يتكمم عن شعرىم اذ يتكمم عن الشعراء من -1
 ناحية الجوانب الشعرية المحضة فييم .

 


