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املذهب الرومانيس وأثره
يف األدب العريب الحديث
خالد ،ك

باحث الدكتوراه في كلية أم إي أس ممباد

د .فردو�س مون

األستاذ املساعد في كلية أم اي أس ممباد

«رومان�سي رومانتيكي ،إبداعي ( (Romanticصفة تطلق على ّ
كل ما يتعلق بالنزعة
األدبية التي عاشت في أواخر القرن الثامن عشر ّ
حتى منتصف القرن التاسع عشر ،وكانت
تبرز اإلبداعي والتعبير الذاتي والولع بالطبيعة موضوعا لألدب ومعيارا لجدودته”1.كلمة
رومانتيزم ( ( Romantismeترجع في األصل إلى كلمة ( )Romanالفرنسية ،وكانت تدل
في العصور الوسطى على قصة من قصص املخاطرات شعرا ونثرا ،ومنذ عام 1760م
أصبحت تذكر مقابلة لكلمة كالسيكية وكان ويليام سليجر « « A.W. Shlegalأول من
بدأ بمعارضة الرومانتيكية بالكالسيكية على ّأنها اتجاه جديد في األدب ،ثم تلته مدام دي
2
ستال”Madame de Stale”.
ً
فالرومانسية مذهب نشأ بداية في أوروبا ثورة على التقاليد والقيود القديمة طلبا
للتحرر منها .وقد انتقل إلى األدب العربي في مطلع القرن العشرين على يد خليل مطران
وشعراء جماعة الديوان مثل عبدالرحمن شكري ،وعباس محمود العقاد ،وإبراهيم
عبدالقادر املازني .وتأصل هذا االتجاه مع شعراء املهجر وشعراء جماعة أبولو ،حيث بلغ
ذروته في الثالثينيات واالربعينيات من القرن العشرين.
وقد تزامن ظهور الشعر الرومان�سي في العالم العربي مع فترة تغيرات عنيفة حدثت
فيه بعد الحرب العاملية األولى وما نتج عنها من سقوط اإلمبراطورية العثمانية وتحول
أقاليمها إلى دول مستقلة كمصر والعراق وسورية في العشرينات من القرن العشرين
1
2

ّ
مجدي وهبة ،كامل املهندس :معجم املصطلحات العربية في اللغة واألدب ،ط، 2مكتبة رياض الصلح ،بيروت -لبنان، 1984 ،ص1
) محفوظ كحوال :املذاهب األدبية( ،الكالسيكية ،الرومانتكية ،البرناسية ،الواقعية ،الرمزية ،الوجودية ،الدادية ،السوريالية)،
د.ط ،نوميديا للطباعة والنشر والتوزيع ،قسنطينة2007 ،م ،ص65
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امليالدي .وبالرغم من نشوء دول مستقلة إال أن النفوذ اإلنجليزي-الفرن�سي لم يزل
ً
مستمرا على هذه الدول مما أدى إلى حركات ثورية قومية كالتي حدثت في مصر عام
1919م وفي العراق عام 1920م .وبناء على ذلك فإن الشعر الرومان�سي ينتمي إلى مرحلة
ما بين الحربين العامليتين في القرن العشرين التي شهدت تطلعات الشعوب العربية إلى
مستقبل عظيم ،إال أن هذه اآلمال والتطلعات ما لبثت أن تحولت إلى شعور باإلحباط
والقلق والحيرة والتخبط الذي ألقى بأثره على اإلنتاج الشعري في تلك املرحلة.
تعد الحركة الرومانسية أول موجة ذات طابع حديث أحدثت ثورة حقيقية في تطور
األدب العربي ،فقد أدخلت املرونة في الشكل الشعري من حيث لغة الشعر البسيطة
اإليحائية ،ومن حيث التعامل مع األوزان والقوافي مما مهد للتحول العرو�ضي والشكلي في
أواخر األربعينات امليالدية من القرن العشرين مع قدوم ما يسمى بالشعر الحر (أو شعر
ً
التفعيلة) .كما ركزت كثيرا على املوضوعات الذاتية للفرد وعواطفه فنتج التعبير عن
3
اآلمال واألزمات املؤملة في جو من الغموض والقلق والشك والحيرة والهروب من الواقع.
ً ً
وقد شهدت العقود األولى من القرن العشرين حضورا قويا ألجناس أدبية جديدة
كالرواية واملسرحية والقصة القصيرة نتيجة للتأثر بترجمة األدبين اإلنجليزي والفرن�سي
ومحاكاتهما .لكن التغيرات الشكلية التي طرأت على األجناس األدبية النثرية لم تطل الشعر
ألنه حصن الدفاع األول عن الذات األدبية العربية أمام االكتساح األوروبي ،وعلى ذلك
فالشكل العام للشعر العربي تغير بوتيرة بطيئة بين 1940-1910م ،إال أن ثورة الشعراء
الرومانسيين عصفت بلغة الشعر وفرضت أسلوبها األدبي الجديد وقاموا بتجربة أشكال
جديدة من األوزان واألشكال الشعرية وسعوا إلى الخروج على القوالب واملمارسات الفكرية
القديمة وتغيير الكتابة الشعرية .ونستطيع أن نقول إنه بينما قاس اإلحيائيون إبداعاتهم
ً
ومواهبهم بمعايير األدب العربي القديم ،تطلع الشعراء الرومانسيون دائما -مشاركين في
هذا التوجه معاصريهم من طالئع الحركة الثقافية والسياسية -ألوروبا الليبرالية التي
4
نادت بحرية الفرد ودوره في تقرير مصير الجماعة.
الخصائص العامة للتيار الرومانيس يف العرش العريب الحديث:

لقد نتج عن تبني املنهج الرومان�سي األوروبي قيام عدة مجموعات ومدارس أدبية في
األدب العربي الحديث كجماعة الديوان ومدرسة املهجر وجماعة أبولو .وتشترك هذه
الجماعات األدبية في خصائص متعددة ،وربما يتميز بعضها عن اآلخر بقوة خاصية فيها
3
4

 )htm.102/http://saaid.net/feraq/mthahbالرومانسية
املصدر نفسه
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دون األخرى .ومن هذه الخصائص التي تبرز في اإلنتاج الشعري للمذهب الرومان�سي في
الشعر العربي الحديث:
•الثورة على التقاليد األدبية القديمة املوروثة ورفضها ألنها بزعمهم ال تواكب الواقع.
•استخدام اللغة الشعرية املباشرة البسيطة املرنة الخالية من التعقيد واملشحونة
بالعاطفة والتي لها حس تأملي يثير املشاعر دون تكلف بالغي ،باإلضافة إلى الغياب
التام للعبارات املتكلفة أو املتقعرة.
•التجديد في الشكل التقليدي للقصيدة العربية التراثية بالتصرف بحرية في أوزان
ً
ً
القصيدة التقليدية وقوافيها .فنجدهم أحيانا يستخدمون أبياتا شعرية بأطوال
ً
مختلفة وأوزان متعددة في قصيدة واحدة .وأحيانا يكتبون قصائد ذات أوزان شعرية
ً
بسيطة وقصيرة معتمدة على أشكال مقطعية ،وأحيانا يكتبون الشعر املرسل الذي
يحافظ على الوزن التقليدي مع حرية تبديل القوافي داخل القصيدة....الخ.
•الذاتية والتركيز على نفسية الفرد وما فيها من صراعات وطموحات وآمال ،وبالتالي
كتب الشعراء الرومانسيون عن التطلعات واألحالم الفردية.
•اإلصرار على الدور الحيوي للخيال والعاطفة في اإلنتاج الشعري .وقد وصل عند
معظمهم إلى درجة املزيج الحاد من العاطفة والكآبة والتسيب (االطناب) الشعري.
•التعبير عن الحرية بالتركيز على تجربة الفرد الشخصية.
•التماهي مع الطبيعة واالرتماء في أحضانها.
•اإلصرار على أهمية الجمال في كل األشياء.
•العزلة واالنكفاء على الذات .فتكون الرومانسية بذلك قد دشنت الشاعر املغترب في
الشعر العربي الحديث.
•كتابة الشعر املليء بالضبابية والكآبة والنظرة املتشائمة في أجواء الغموض والشك
والبحث واملستمر التي يخالطها أحاسيس من الحيرة املؤرقة والقلق والسخط واأل�سى
واليأس والحزن واإلحباط وخيبة األمل.
•اإلحساس الحاد بالحرمان أو باملسافة بين الحلم والواقع وخاصة على املستويين
الشخ�صي واالجتماعي.
•االهتمام بتفاصيل الحياة.
•املعاناة في الحب والبحث عنه بنوعيه (العذري والصريح) ،فبرزت بذلك قطع شعرية
غنائية تأملية يظهر فيها التعبير عن آالم الحب إلى درجة وصلت عند بعض شعراء
الرومانسية إلى اإلغراق في املثالية في شعر الحب الذي تحول اإلحساس به من الطهارة
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والسمو إلى أبعد من الطبيعة البشرية.
•االعتقاد بفضيلة الشاعر وخصائصه االستثنائية بالنظر إليه على أنه شخص ملهم
ذو نظرة خاصة فريدة تمكنه من معرفة حقيقة األشياء( .برزت الخاصية مع شعراء
املهجر)
•االعتقاد بفضيلة الطبيعة البدائية وبالتالي ظهر التعبير عن صراع الريف واملدينة،
باعتبار أن الريف مكان الطهارة واملدينة مأوى كل الشرور والفساد( .برزت بشكل
ملفت في شعر املهجر)
•اإلحساس العميق بالغربة والحنين إلى الوطن( .برزت بشكل واضح عند شعراء املهجر)
•امليل إلى العزلة الرومانسية واالنسحاب من كل االهتمامات املادية والهروب إلى
ً
الطبيعة( .تبدو واضحة جدا عند جماعة املهجر)
ً
•البحث الحائر عن معنى الحياة( .تبدو واضحة جدا عند جماعة املهجر)
ً
•التطرق ملواضيع ثقافية متعددة بحماسة واضحة( .تبرز بشكل واضح جدا في جماعة
أبولو)
•نظرة اإلحباط الناتجة عن املجتمع العربي وعدم تقديره وتقبله لعقلية الشعراء.
(تبرز واضحة في جماعة أبولو)
بداية الرومانسية مع خليل مطران (:)1949-1872

خليل مطران هو شاعر لبناني هاجر إلى مصر ولقب بشاعر القطرين .عمل في مصر
ً
بالصحافة وأصدر أوال (املجلة املصرية) ومن ثم أصدر صحيفة يومية هي (الجوائب
املصرية) .كان مطران ذا ثقافة واسعة واهتمام فكري مختلف ومتشعب ،وقد أبدى
ً
اهتماما بالتجارب الشعرية املجددة والتي تأثرت باألدب الفرن�سي ،ذلك األدب الذي كان
ً
مطران نفسه مطلعا عليه.
أكد مطران في كتاباته على ضرورة وحدة القصيدة بشكل أوضح وأكثر صراحة مما
هي عليه ،كما أكد على علو منزلة الشاعر على القيود الشعرية وأن بالغة الشعر البد من
أن تخدم حاجة الشاعر وعواطفه الخاصة.
ً
ومساهمة مطران األهم واألكثر تأثيرا على مستقبل الشعر العربي هي تفضيله
للشعر السردي الدرامي (القصة الشعرية) وهو مثال قوي على تمكن مطران ونجاحه من
توظيف جنس من أجناس الشعر األوروبي في نظم القصيدة العربية .وبالرغم من حضور
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ً
السرد في القصيدة العربية التقليدية إال أن دوره كان ثانويا في املواضيع التقليدية كاملديح
والفخر وتوظيفه يخدم على سبيل املثال املمدوح أو فخر الشاعر ،أما في قصائد مطران
فالسرد هو الشكل الحقيقي للشعر (مثال قصيدة نيرون وقصيدة فنجان قهوة)5 .
ّ
وبهذه املساهمات يعد مطران املنظر األول للرومانسية في الشعر العربي الحديث
والرمز الحقيقي ملرحلة التحول في تطور الشعر العربي الحديث.
وبالعموم فإن تجربة خليل مطران الشعرية كانت تقليدية إحيائية تمتزج بها الروح
ً ً
الرومانسية ُوالتي بها سخر جزءا مهما من شعره ليجدد معالم طريق التطور في الشعر
العربي ،وقد أثر بشكل كبير على ثالثة من جيل الشباب املصريين :عباس العقاد ،وإبراهيم
املازني ،وعبدالرحمن شكري.
ولقد ساهمت في تطور الشعر الرومان�سي العربي ثالث جماعات أدبية هي :الديوان
ً
واملهجر وأبولو ،وتعد األخيرتين (املهجر وأبولو) أكثر تأثيرا في تطوير الشعر الرومان�سي
العربي .وسنتحدث فيما يلي عن كل مجموعة بإيجاز مع التعريف بأبرز أدبائها.
(أ) شعراء جامعة الديوان:

ً
يمثل شعراء هذه املجموعة جيل الشباب الذي واجه كثيرا من اإلحباطات
االجتماعية والسياسية مع بدايات القرن العشرين.
تنسب هذه الجماعة إلى ثالثة من الشعراء الشباب املصريين هم :عباس محمود
العقاد ( ،)1964-1889وإبراهيم عبدالقادر املازني ( ،)1949-1890وعبدالرحمن
شكري ( .)1958-1886ولهؤالء الشعراء الثالثة إنتاج شعري وآخر نثري نقدي يتضمن
ً
كتبا ومقاالت .تأثر كل من العقاد واملازني وشكري بالشعر الغنائي األوروبي (االنجليزي
خاصة)؛ مما جعلهم يدافعون عن الخيال الرومان�سي في القصيدة العربية ،كماانتقدوا
بحدة شكل ومضمون الشعر الذي كتبه الشعراء اإلحيائيون وخاصة أحمد شوقي.
أطلق على هذه املجموعة اسم (الديوان) من عنوان كتاب في األدب والنقد صدر
باسمهم في القاهرة عام  1921من جزأين هو كتاب( :الديوان :كتاب في النقد واألدب) .وقد
كان الكتاب في مجمله ردة فعل عنيفة على أساليب الفكر التقليدي .وقد ركز الكتاب على
نقد شعر أحمد شوقي وكتابات املنفلوطي .وقد تأثرت جماعة الديوان بالشعر العبا�سي
والشعر االنجليزي الغنائي .لقصائد املازني قيمة تاريخية ألنها تبرز املصدر املزدوج
لجماعة الديوان ،وهما :الشعر الغنائي االنجليزي وبعض شعراء العصر العبا�سي .وله
ديوان صغير من جزأين.
5

حنا فاخوري  ,الجامع في تاريخ األدب العربي  ,دار الجيل  ,بيروت
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يعد العقاد أكثر جماعة الديوان غزارة من حيث اإلنتاج الشعري .وقد طالب بشعر
يكون أكثر ذاتية وأكثر أمانة في نقل العواطف من قصائد اإلحيائيين .كما دعا إلى شعر
الطبيعة املخالف لشعر العقل والفكر .ويظهر أثر الرومانسيين األوروبيين في بعض
قصائده مثل قصيدة الخريف .وللعقاد في بعض قصائده الرومانسية لغة شعرية بسيطة
غير متكلفة مثل قصيدة (رثاء طفلة) .ومثل املازني نجد العقاد يفصح عن تأثره بشعراء
العصر العبا�سي كابن الرومي وأبو العالء املعري ،وابن الفارض ،والشعراء الغنائيون
اإلنجليز ك(هازليت) ،و(وردزورث)،و (شيلي) ،و(بايرون).
ً
وقد كان عبدالرحمن شكري أكثر شعراء املجموعة موهبة وإبداعا ،وقد أصر على
الدور الحيوي للخيال والعاطفة في الشعر وأهمية الجمال في كل األشياء .كما رفع من
مكانة الشاعر وأكد على نظرة الشاعر الفريدة التي ترى حقيقة األشياء .وقد كان لشكري
ً
تحديدا أهمية كبرى في تقديم أفكار من الشعر اإلنجليزي أثرت في تطور الشعر العربي
الحديث ،كما كان له إسهام حيوي في الشعر التأملي الغنائي.
(ب) شعراء مدرسة املهجر:

في القرن التاسع عشر وألسباب اقتصادية واجتماعية مختلفة هاجر عدد كبير من
الشعراء السوريين واللبنانيين إلى دول عربية وغربية وكان معظمهم من النصارى .ومن
هؤالء من هاجر إلى مصر وأغلبهم هاجر إلى أمريكا الشمالية والجنوبية واستراليا .وقد
انقسم هؤالء الشعراء املهاجرون من حيث األهمية إلى قسمين :شعراء املهجر في أمريكا
الشمالية وفي نيويورك خاصة (الرابطة القلمية) ،وشعراء املهجر في أمريكا الجنوبية
(العصبة األندلسية).
الرابطة القلمية:

اجتمع عدد من هؤالء األدباء املهاجرين في مدينة نيويورك األمريكية ،وقد ساعد
اشتراكهم في حب األدب عامة والشعر خاصة في تشكيلهم ملجموعة متجانسة لها
خواص مشتركة ساهمت في تطور الشعر الرومان�سي العربي .وقد اهتمت هذه املجموعة
بالصحافة فأصدروا مجلة «الفنون» (تحرير نسيب عريضة) وبعد توقفها بعامين أصدروا
جريدة «السائح» (تأسيس عبداملسيح حداد).
قرر هؤالء األدباء أن تنظيم أنفسهم في مجموعة ليحافظوا على حركتهم الشعرية،
واستطاعوا أن يؤسسوا (الرابطة القلمية) في عام  1920بنيويورك برئاسة جبران خليل
ً
خبران وإدارة ميخائيل نعيمة .وأصبحت جريدة السائح منبرا ألفكار هذه املجموعة.
تعد جماعة الرابطة القلمية أول مدرسة أدبية حقيقية في تاريخ األدب العربي الحديث
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ساهمت في تطور الشعر الرومان�سي العربي.

ً
ً
يجدر التنبيه على أن شعر املهجر يشكل عهدا جديدا للشعر العربي عامة وللشعر
الرومان�سي خاصة .وقد اشتهرت عدة شخصيات أدبية من جماعة (الرابطة القلمية) في
مدرسة املهجر في أمريكا الشمالية ،من األدباء البارزين املشهورين في الرابطة القلمية:
جبران خليل جبران (،)1931-1883هو رئيس الرابطة القلمية وأحد أهم الشخصيات
املؤثرة في هذه الجماعة بسبب فكره وشخصيته الرومانسية املتمردة .و ميخائيل نعيمة
ً
ً
ً
( )1988-1889هو سكرتير ومدير (الرابطة القلمية) بنيويورك .و ناقدا ومنظرا أدبيا
ً
ً
متمكنا .و ايليا أبو ما�ضي ( )1957 -1889هو األغزر شعرا من بين أعضاء مدرسة املهجر
وأكثرهم موهبة .و نسيب عريضة ( )1949-1887و رشيد أيوب (.)1941-1881
العصبة األندلسية:

إن املجموعة األهم من شعراء املهجر في أمريكا الجنوبية تجمعت في (ساوباولو) في
البرازيل .وقد شكلوا رابطة سميت بـ(العصبة األندلسية) عام  .1933ومن أهم شعراء
(العصبة األندلسية) هم :رشيد الخوري ( ،)1984-1877الذي عرف بالشاعر القروي،
و إلياس فرحات ( )1977-1893و فوزي املعلوف (.)1930-1899
وفي عام  1932صدرت في القاهرة أول مجلة دورية مخصصة بكاملها للفنون
واآلداب وهي مجلة (أبولو) .وقد كانت تصدر كل شهرين ملدة عامين متتاليين ثم أغلقت في
عام  .1934وقد نسبت إلى هذه املجلة جماعة من الشعراء لقبوا بشعراء جماعة أبولو.
ومن أبرز أدباء جماعة (أبولو) :أحمد زكي أبو شادي ( ،)1955-1892وهو مؤسس مجلة
(أبولو) ومحررها وسكرتيرها العام ،و إبراهيم ناجي ( ،)1953-1898وهو نائب رئيس
جمعية أبولو  ،و علي محمود طه ( ،)1949-1902و إلياس أبو شبكة ( )1947-1903و
أبو القاسم الشابي (.)1934-1909
املصادر واملراجع:

ّ
1.1أحمد حسن الزيات ،تاريخ األدب العربي( ،د،ط) ،دار نهضة مصر للطباعة و النشر ،القاهرة (مصر) (.د  .ت)
2.2حنا فاخوري  ,الجامع في تاريخ األدب العربي  ,دار الجيل  ,بيروت،
3.3أدونيس (علي أحمد سعيد) ،مقدمة الشعر العربي ،ط ،3دار العودة ،بيروت ( لبنان )1979 ،
4.4شوقي ضيف ،األدب العربي املعاصر في مصر ،ط  ، 10دار املعارف ،القاهرة (مصر ) ( ،د،ت).
5.5شوقي ضيف ،الترجمة الشخصية ،ط، 4دار املعارف ،القاهرة (مصر ) ( ،د ،ت).
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6.6شوقي ضيف ،الرحالت ،ط، 4دار املعارف ،القاهرة (مصر ) ( ،د،ت) .
7.7مجدي وهبة-كامل املهندس:معجم املصطلحات العربية في اللغة واألدب ،ط  ،2مكتبة رياض الصلح ،بيروت-
لبنان1،
8.8محفوظ كحوال:املذاهب االدبية (كالسيكية ،الرومانتيكية ،البرناسية ،الواقعية ،الرمزية ،الوجودية ،الدادية،
السريالية) د ط ،نوميديا للطباعة والنشر والتوزيع ،قسنطينة، 2. ،
9.9محمد غنيمي هالل :الرومانتيكية ،د ط ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،د ت،
1010محمد غنيمي هالل :األدب املقارن ،د ط ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة2004 ،
1111محمد غنيمي هالل :النقد األدبي الحديث ،د ط ،مصر للكباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة-مصر2004 ،
1212محمد مندور :األدب ومذاهبه ،د ط ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة1979.،
1313محمد مندور :محاضرات عن خليل مطران ،الناشر مؤسسة هنداوي �سي آي س ٢٦ / ١ / ٢٠١٧ ،بتاريخ
 ١٠٥٨٥٩٧٠برقم ا
1414نسيب نشاوي :مدخل الى دراسة املدارس األدبية( اإلتباعية ،الرومانسية ،الواقعية ،الرمزية) د ط ،ديوان
املطبوعات الجامعية ،الجزائر1984،
1515موسوعة األدبية تاريخ و عصور األدب العربي-نصوص مختارة مع التحليل ،-ط ،1دار الفكر اللبناني للطباعة
و النشر ،بيروت (لبنان)2003 ،
 )1616املوسوعة الثقافية العامة) ،األدب العربي( ،د،ط) ،دار الجيل  ،بيروت (لبنان ) ( ،د،ت) .
1717فايز علي:الرمزية والرومانسية في الشعر العربي com.kotobarabia.w
«1818الرومانسية» htm.102/http://saaid.net/feraq/mthahb
«1919الرابطة القلمية»www.marefa.org ،
«2020مدرسة الديوان»www.marefa.org ،
«2121جمعية أپولو»www.marefa.org ،
«2222جبران خليل جبران»www.aldiwan.net ،
«2323ميخائيل نعيمة»www.marefa.org ،
«2424عباس محمود العقاد»www.marefa.org ،
«2525نبذة حول  :إبراهيم عبد القادر املازني « www.adab.com
«2626أحمد زكي أبو شادي»www.marefa.org ،
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