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                                                                                       هيالرومانس وجذورها النثر دهيقص
 

  الملخص
 مع ها تشابه او اشتراكها عن تبحث ان وتحاول هيالفن النثر دهيقص أسس المقاله هذه تناقش
 بالمذهب مباحثها و أسسها معظمي ف النثر دهيقصي تلتق .واصولها هيالرومانس المدرسه اسس

 تطورها ان وحاولت واصوله مبادئه من واستفادت هيعل اعتمدت كأنّهاي حتي الرومانس
 قصائده عضبي ف الشعري في الرمانس المذهب عتمدي.هيالرومانس عن مختلفه جعلها يتطورا

ي هما،واليوتحط ميالقد وديقي عل التمرّد الثورهوي ال الدعوه ه،وي،والصوف هيالتامل النزعهي عل
 تكلم انه كما.األدبي ف مره الول هيالرومانس هايال دعتي الت دهيالقصي ف هيالعضو الوحده
 ريالتعب يف والبساطه السهولهي ال دعا و الصور،ي قيوموس هيالداخلي قيالموس عن مره الول

 تقوم و النثر دهيقص هايعل تعتمدي الت األصولي ه الشعر،وهذهي ف هيالنثري ال واالقتراب
  .هيالرومانس جذورها مع جداً مختلفه تبدو تكادي حت تطورها لكنّها هايعل

  .ثيالحد الشعر ه،يالرومانس ه،يالشعر النثر، دهيقص :هالكلمات الدليلي

  هالمقدم

 إذ ،تلتهي  الت هيالنقد و هياألدب االتجاهات و الحركاتي  عل راًيكب أثراً يمانسالرو المذهب ترك
 كانـت  األدبي  فـ  جمـه  هيعمل و هينظر مباحث أصحابه أبدع فقد .األدب عالمي  ف ثوره اول كان

ـ دباأل هيالنظر سيتأسي  ف أسهمت مبتدعه، و دهيجد معظمها ـ النظر و هي ـ النقد هي أن فاسـتحقّت  هي 
باالبداعي  ُتسمالرومانس خلّفتهي  الذ ريالتأث انّ.هيي  ال ريكب هو هيأن النّقـاد  ببعضي  حدي  الذ الحد 

 تـتخّلص  أن اوحاولـت  يالرومانـس  المـذهب  مـن  تخّلـصت  هيكيرومانت ثيالحد األدب ان رواي
ـ  والمتحول الثابت كتاب نقرأ مثالًعندما .يالعرب األدبي ف).53: 1،ج1972،يمكاو(منه   ـ سيالدون
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 نييوالرومانـس  هيالرومانـس  عن تكلم ي عندما انه نجدي  العرب االدبي  ف النثر دهيقص رواد من وهو
 ديـ جدي  شعر مفهوم خلقه  يال هيالداع و ميالقد يالشعر المفهومي  عل الثائره تهيشخصي  ال أقرب

 ليصـ تفاي  فـ  تعمـق  ي ب،إذيواألسـال  المـذاهب  سـائر  ميمفاه عن تكّلمي عندماي  العرب االدبي  ف
 اصـول  بـبعض  النثـر  دهيقـص  أسـس  تـشابه  نلحـظ  انناي  حت فهايتعار عن القول بسطيو اتهاينظر

 فـا يتعر عرّفـوه  ي أن حاولوا ي ثيح الشعر من نييالرومانس فيلتعر تطرّقي عندما خاصه هيالرومانس
ـ  الـسطح  ،-هـم  قولـون  ي كما-جتاز ي أن حاول م،فشعرهميالقدي  الشعر المفهوم جتاز ي دايجد ي ال
 للقـارئ  نيتبيوسـ  .فيالتعري  ف هيمحدود من ميالقدي  الشعر المفهومي  ف لما تصدوا ي وان اطنالب

  .النّقد و الشعري ف هيالرومانس ميبمفاه النثر دهيقص تأثري مد المقاله هذه قراءه بعد

  هيالرومانس

  :نقول أن نايفعل بإختصار األدبي ف هيالرومانس المدرسه نعرّف أن أردنا إذا
 والوجـدان  الـنفس ي عل اإلعتمادي ال دعت و باروبا عشر الثامن القرني  ف ظهرت درسهم أنّها 

 هياسيالـس  مـه يومفاه البـشر  فكـر ي  ف طفره لهيحص هيالرومانس كانت . هياالدب النصوص انشاءي  ف
ـ الحر مبـادئ  وحملـت ي  اإلقطـاع ي  الملكـ  النظـام  قوضـت ي  التـ  1789 عـام  هيالفرنس كالثوره  هي
 تهايوارسـتقراط  هيكيالكالس المدرسهي  عل رداً هيالرومانس كانت) 37: 2007اب،قص (هيمقراطيوالد
 الفكـار  مناهـضه  كحركـه  ميالقـد ي  فالفلس والفكري  ونانيالي  الوثن االدبي  ال بالعوده تمثّلتي  الت

  ).141:1384،يانصار بيشك (واالدآب العلومي ف وتسلّطها سهيالكن
ـ العقل النزعـه  بـدل  العاطفـه ي  عل اعتمدي  الذي  الرومانس للمذهب محدد فيتعر وضع ي لم هي 

ـ  هيالخطاب اللهجه حاءبدليواال الهمسي  وعلي  كيالكالس االدب بها عرفي  الت  الـشاعر  اعتـاد ي  الت
ـ  الخاصـه  تهيرومانس هو الخاص نفسه شاعر فلكلّ. بها عبر ي اني  كيالكالس  االتجـاه  أصـبح ي  حّت

  ).195:1988 ابوالشباب،(تهيوذات الفردي ال جتازهايو دوالحدو وديالق قتهيحقي ف عافي يالرومانس
  :منها نذكر أن مكنُ يأصول هيللرومانس و
  هياإلنسان النزعه و ، بالعاطفه هيالرومانس االهتمام-1
  هيريتصو مهيق الشعر معهم أصبحي حت اليبالخ اإلهتمام -2



 175                                        هيالرومانس وجذورها النثر دهيقص                                           ششمسال   

  يبالشعرالغنائ االهتمام-3
ـ اجت و والمناسـبات  هيـ واالجتماع هيـ خلقال االهداف بدل الذات رعنيالتعب-4 ـ  الـسطح  ازي ي إل
  .الباطن
ــره-5 ــروب الهج ــن واالغتراب،واله ــر م ــع ش ــروب المجتم ــ واله ــاتي ال ــوالم و الغاب  ع
 )56:1999اصفر،(دهيجد

  .عهيالطبي إل اللجوء -6

  النثر دهيقص

 العـرب  دعن السابقي  الشعر بالمفهوم ديتتق ولم نثرا تكتب تهايتسم من ظهرُ ي كما دهيقصي  ه
 كـان ي  الـذ  الحر الشعر لمنطق مواصله نعدها أن مكني. هيوالقاف بالوزن الشاعر التزام وجوبي  ف
ـ  الـشاعر  د ي طلق ي ان ديري  اينفـس  الـشاعر  لتحـرك  وفقـا  التـه يوتفعي  الـشعر  الـسطر  اطالـه ي  ف

 فـانّ  نالوز وديق من ءيبش أحس قد لهيالتفع دهيقص شاعر كان فاذا) 120:2003 الضبع،(ايقيوموس
 مطلقه هيبحري  الشعر نفسه لتحرّك وفقاً كتبيل الوزن وديق من اًينهائ تحرر قد النثر دهيقص شاعر
  .به االلتزام هموم و الشكل وديق من

 الـشعر  نـشأه  مـن  باًيتقر اعوام عشره بعدي  ا 1957 عامي  العرب االدبي  ف النثر دهيقص نشأت
ـ  بـاألدب  نيمتـأثّر  اصـحابها  كـان  وقد لبناني  ف شعر مجلّه اصحاب دي ي عل الحر  خاصـه ي  العرب

) المتـرجم  مقدمـه :1998 برنـار،  سـوزان (ضاًيأ برنار لسوزان النثر دهيقص كتاب وي  الفرنس االدب
 الغوص و هيالرؤي  عل بالغاً اعتماداً النثر دهيقص تعتمد. الغربي  ف النثر دهيقص شعراء كبار واعمال

ـ  لفهمهـا  تحتـاج  . بـالغموض  تتـصف  لهذا و ه،يالصوف النزعه و اء،ياألش و األمور اعماقي  ف ي ال
  .أصحابها قول يكما مهايمفاهي ف تعمق و ممارسه
 ميللمفـاه  الـنقض  من حملته و ،يالعرب للشعر دهيجد آفاق من فتحته ما رغم النثر دهيقص إنّ
 هبلمـذ ل الـسابقه  ميالمفـاه  بعـض ي  علـ  أصولها و أسسهاي  ف اعتمدت قد لها، السابقه هيالشعر

ـ الجد مـن  تحمـل  لـم  النثر دهيقص ان.رايكب تأثراً به تأثّروا و العرب تقبلهي  الذي  الرومانس ي فـ  دي
ي علـ  عتمـد  ي عملهـا  فكـان  ،يالـشعر  المفهـوم ي  عل ثورتها رغم ليالقل الشئ اال هيالنقد االصول
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 افكـار  اسـتخدمت  النثـر  دهيقـص  انّي  بعبارهـأخر . االبداعي  عل االعتماد بدل االصالح و ريالتطو
ـ  مفهـوم  اغهيص أجل من اناًياح ومصطلحاتها هيالرومانس  مـن  سـبقه  مـا ي  علـ  ثـور  ي ديـ جدي  أدب
 التـأثر  هـذا  للنقـاد  ظهـر  ي لم ذلك رغم.ريالكث الشئ منها استفادت السابقه،لكنها هيالشعر ميالمفاه
 تـصلح  ولـم  بـشئ ي  الرومانـس  الشعر تشبه تكد لم النثر دهيقص فإنّ غرابته و ريالتطو رلشدهيالكب
 هياليوالـــسر هيـــالرمز ميللمفـــاه ظرفـــا اصـــبحت اذ هيالرومانـــس ميالمفـــاه عـــن ريـــللتعب

 الـنفس  ايـ زواي  فـ  ما بأعمق تتصلي  الت قهيوالعم العاتمه واالفكار) 169: 1378،يرجائ(هيوالصوف
  .الالشعور هو و الغموض، و العتمه من هيالبشر

  والتأمل ونيالرومانس

ـ للتعب دعوه جملهامي  ف هيالرومانس كانت  الوصـف  وتجـاوز  الـنفس  وخـوالج  الـذات  عـن  ري
ـ  هيالـشعر ي  هـ  و اء،يواالش لالموري  السطح  انّ أّلـا  أجلهـا  مـن  نييكيالكالسـ  تنتقـد  كانـت ي  الت

 بل ،العوامل من بها تصل ي ما وكل وآالمها وآمالها النفس عن ريللتعب بالدعوه تكتف لم هيالرومانس
 إلهتمـامهم  جـه ينت اء،يواالشـ  األمـور  بـاطن ي  ف والغور للّتأمل نيينسالروما بعض عند اتجاه ظهر
ي  العربـ ي  الرومانـس  الـشعر ي  فـ  مـثالً  النزعـه  هـذه  تظهـر .بـدو  ي كما هايف التعمق و الذات ايبقضا

 بعـض ي  ف مشهودا تحوال تحولي  الذ العقاد محمود عباسي  المصر والناقد الشاعر عند المعاصر
ـ  ناقـدا  فاصـبح  ،هيالتأمل النزعهي  ال والشعر النقدي  ف العاطفه عنصر من نهيدواو ـ  دعو ي  التأمـل ي  ال

  .اءيواالش االمور باطني ف غور يوشاعراً
 الـشاعر  م،انيالعظ الشاعر هايا اعلم«قوليف بالسطح للتعلقهي  شوق احمد شعر نتقد ي العقّاد كان 
 قـول  ي أن الـشاعر  هيمز ستيل والوانها،وان امثالهاي  حصيو عددها ي من ال اءيبجوهراالش شعر ي من
) وانيالد عن نقال159:1384،يانصار بيشك(ماهو؟ قول ي ان تهيمز شبه،واّنما ي ماذا الشئ عن لك

 اعمـاق ي فـ  تغلغـل  ياني نبغـ  يالـشاعر «الـشعر،فـ  مـن  مدرسـته  موقـف  بـذلك  عكـس  ي والعقاد
ـ  هده،تنفذومـشا  بـالكون  االحساس هيقو نفس له كانت اذا اال ذلكي  ال صل ي لن اء،وهوياالش ي ال

  ).159المصدر، نفس(» نبضاته كلي ال اغواره،وتتسع



 177                                        هيالرومانس وجذورها النثر دهيقص                                           ششمسال   

 باإلنـسان  تحـوطُ  قدي  الت اءياالش باطني  ف غوص ي أن ليسب »عابر« وانهيدي  ف حاول العقاد ان
 البعـد  هـا يعطيل العّقـاد  هـا يال فتطـرّق  اً،يأدب او اًيشعر بعدا لها أن أحداً ظني لم و هيوميال اتهيحي  ف

ـ  نهيدواو المحاوله هذه عن انصرف لكنّه ، رائقه هيأدب حلّه هايكس ي و يالشعر  صـدور  تلـت ي  الت
 العقـاد  عنـد  المحاولـه  هـذه  بظرافـه  فيضي  شوق كالدكتور النقّاد بعض اعجب لقد. وانيالد هذا
 شـعر ي  ال هيوميال اهيالح امور ابسط به حول ي ان استطاعي  الذ شعرهي  ف التامل عنصري  علي  وأطر
ـ  رجـع  ي ان القـارئ  عيستطيـ و «عنهـا  قال و ه،يالشعر واالغراض عيالمواض سائرك رائع ليجم ي ال
 حول ي ان التأمل من بشئ عيستط ي الشاعر ان فيوك.المحاوله هذه تتم فيكي  ريل))ليالسب عابر((
 هيــالوجدان اللفتــات مــن عيومجــام اهيــبالح وبــصر جمــال هيــعذبا،ف شــعرا حولنــا مــا كــل لنــا

ي فـ  نيالـدكاك  سلع ((صوت مثال اسمع) 97:المعاصري  العرب الشعري  ف ف،دراساتيض(»هيوالذهن
  :تقولي وه)) البطاله ومي

  القرار وميال لنا ما !البدار
  الجدار خلف من الناس دعو يذاك صوتي ا

  اطلقوها ادركوها
  ثار الظلمهي ف بوس المح السلع صوت ذاك

  بذال نبذل ان ومي ينبل سوف
  جهال هنجهل ولم ذاك عن سهنن لم نعمي ا
  وددنا قد انا ريغ
  سهال شيالع ورد ك يلم وان شيالعي نر ان

  نيسج بيالغي ف وهو نيكالجن
  نيالسن وآفات ايالدني اذ تحذره ان
  اياح ثيح ايه قال
  نيام بيوالغ بيالغ امان من ريخ ذاك
ـ التأمل النزعه تّتصف ربما الرومانـس  سـائر  و العّقـاد  عنـد  هيبالـسطح  نييـ  الـسهوله  و هي  أثّرهمت

 تبلغـه  ان حاولـت  بمـا  تقـارن  وال ه،يالعـصر  ثيالحـد  هلغاي  ال االقتراب و طيللتبس بمحاوالتهم
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 وقـد . الرواد النثر دهيقص شعراء عند التأمل مفهومي  ف االنطالق نقطه تشّكل قد النثر،لكنّها دهيقص
 اعجـب ي  الـذ  فيضـ ي  شـوق  وانتقـدت  العقـاد  عنـد  الـشعر  مـن  النـوع  هـذا ي  وسيالج انتقدت

  ).222: 2007،يوسيالج(به
 خـارج  وقفـزه  ايـ رؤ عنـدهم  الـشعرُ  فأصـبح  داًللـشعر يجد فاًيتعر النثر دهيقص شعراء يأعط
 أن الـشاعر ي  عل جبيي  أخر بعباره ها،يال النظر قهيطر و اءياألش نظامي  ف راًييوتغ القائمه ميالمفاه

 الثوره و ريالتفك من دهيجد ابواب فتحي  ف سبباً كوني،فيالفكر االنتاج و الثقافهي  ف مشاركاً كوني
 و ، خاطـب ي و صف ي من هوف ميالقد المنظوري  ف كما الشاعر سيفل ه،يالبال السابقه ميالمفاهي  عل
ـ ي عنـدهم  الشعر .اآلراء من رهيغ تداوله ما رددي ـ  الـشاعر ي  رضـ  ي ال أني  عن  كمـا  اءياالشـ ي  بمعن

 والعـاده  األلفـه  عنـه  تحجبه ما الكوني  في  ر ي نأ بل داًيمف كان مهما هياالنسان العاده هيعل فهايتض
ـ (يالخفـ  كـشف  ي المخبوءهـوان  العـالم  وجوه كشفيو ـ  مـا  وهـو )9-10: 1972س،يادون  هيسم ي

ـ  ي،واللسانيزيالترم –ي  االسطور البعد من تضمن ي بماي  ديالتول بالمجاز سيأدون  بـذلك  عيستطي
  ). 26:1996س،يادون (آخر فضاء نحو ،يأخر أبعاد نحو قودهيو ديجد بشكل العالم هيرؤ

ـ  رجع ي ذلك ولعلّ غموضاً أكثر و العقاد تأمل من أعمق سيأدون ايرؤ إنّ  دهيقـص  عـه يطبي  ال
 مما ايصوف او اًياليسر او اًيرمز رايتعب نفسه عن عبر ي أن جبي ،فالشاعريقيالموس تفقد أنها إذ النثر

 الغمـوض  متد ي ثيح )170: 1378،يرجائ(شعوره ال عني  ا نفسه وماوراء االنسان بباطن تصلي
  .الشعوري ختفيو

 و العـاده  عنّا حجبتها هيخف عالقات لكشف التأمل ه،ويالرؤي  ال تدعو نايرأ كما النثر دهيقص انّ
ـ النقد كتابـاتهم ي  ف عنه تكّلموا قد ونيالرومانس كان ما هذا و األلفه، ـ النظر مبـاحثهم  و هي عـن  هي 

 حالـه  اضفاء اجل من المعاصري  العرب الشعري  ف العقّاد محاوله الًمث ذكرنا قد و ، يالشعر المفهوم
  .للتأمل المحاوالت هذه من ريكث »ليسب عابر« وانهيدي ف ،»نيالدكاك سلع«ي عل هيشعر

 واسـع  أنّالشعر مثالً رون ي اذ نييالرومانس عند اناياحي  ،والصوفي  التامل البعد النثر دهيقص تطور
ـ  كالوجود منفتح  والمتحـول  س،الثابـت يادون(كلهـا  الـنفس  وآفـاق  كلهـا  الوجـود  قآفـا  ستغرق ي

ـ  فـ  نيالـدكاك  سـلع  عن عبر ي العقّاد كان فاذا ايويرؤ مفهوما وتجعله)75:4ج ي نـر  البطالـه،  ومي ي



 179                                        هيالرومانس وجذورها النثر دهيقص                                           ششمسال   

ـ  قول ي اذ بها قترنيف ايتامل بعدا حولهي  الت اءياالشي  علي  ضف ي مثال سيادون  دتهيقـص ي  فـ  سيادون
  :اريا12

  اءياالشي ال ثرفاكي جسدي نتم ياني ال
  جاورهاياو معها شيعي يالت

  ري،الوساده،السريالكرس
  الحجرِ
  الشجرِ

  حِيالعشب،الماء،الر
  الغبارِ
  ميالحم قهايصد كون ياني وال
  اءياالش هذه مع عنه اتحدث ماي ل سيول
  نفسهاي ه شبهها،اال يوما
  قظهيال أسي الوساده تهايا  انت

  )242 :ش.ه 1383،يطهران نظام. (امِياال الغبار،حبرُ هايا وانت التعب ،عرشيالكرس هايانت،ا
 هيال دعت ما هو وهذا الشاعر، باطن أعماقي  ف هيالشعر التجربه عن تبحث النثر دهيقص انَّ اذاً

ـ  التأمـل  عـن  نقّادهـا  و شعراؤُها تكّلم عندما هيالرومانس المدرسه  تكـون  أن طـالبوا  و الـشعر ي  ف
ـ  الشاعر أعماق عن نابعه دهيللقص هيالشعر التجربه  الحـاالت  الطارئهـاو  بالمناسـبات  تـاثّرا  سيول
 مهـدت  و بـالعمق  هيالشعر لتعلّق قيالطر بذلك ففتحت ،)73:2،ج1992يخفاج(العارضه هيالنفس
  .خارجها مفهومه تحقّق يال أساس كحجر الشعر يف هيويالرؤ و هيالتأمل النزعه لظهور

 الصورهي قيموس

ـ  تحول أني  إل نييالرّومانس عند التأمل مفهوم رتطو فيك نايرأ  لمـا  وشـامله  نافـذه  ايـ رؤي  ال
ـ  و اءواألموريواألشـ  ميالمفاه من النثر دهيقص شاعر تأمله ي ان عيستطي ـ ويرؤ بعـداً  هيـ علي  ضف ي اًي 
 الـوزن  عـن  نفـر يي  الـذ  الـشعر  فـانّ  اناً،يأح الغربه و الدهشه حد صلُي اًياسلوب احاًيانز لها حقّقي
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ي بـاألحر  او النثر دهيقص تفتقر. يالمعنو احياالنز و لهياألخ و الصور من مسده سد يماي  ال بحتاج
 او فقدته ما لها تعوضي  قيموس عن وتبحث له،يوالتفع العروضي  قيموس من تتحرر انها نقول ان
ي الرومانـس  النقـد  مـن  ديلتستفي  أخر مرّه النثر دهيقص تعود هنا. هيالوزني  قيالموس من رفضته ما
  .يقيوتطبي نظر نضج من نييالرومانس عند هيالفن والصوري قيالموس بلغته وما

ـ  هيالفن الصور و اليبالخ فاحتفت الشعر مني  ريالتصو بالجانب هيالرومانس اهتمت  بـدو يي حّت
 لهـذا  كـان  و.نمايوالـس  المـسرح ي  فـ  حدث ي كما صورهي  ال نظر ي كأنّه الشعر سمع ي وهو للسامع
ـ حائيا عن مرّه ألول ونيالرومانس تكّلم فقد آثاره اإلهتمام أن حـاولوا  و تها،يقائيموسـ  و الـصور  هي 

  .لهياألخ و للصور مختلفه انواعاً صنّفواي
ـ الداخلي  قيالموس عن مرّه ألول ضاًيا ونيالرومانس وتكّلم ي علـ  تقـف  مـا ي  وهـ  دهيللقـص  هي
 وقـدره  يالنفـس  دهيالقص بجو قايوث صاالات ،وتتصل واألوزان العروضي  قيموس من اآلخر الجانب
ـ  الـصوره  كانـت  فقد حاء،يواال ريالتأثي  عل هيالفن صورها ـ التقل الـشعر ي  ف  نييللتـز  ُتـستخدم ي  دي
ـ  ان أجـل  من  صوره تكون ان الشاعر من ديري ي الرومانس النقد لكن ر،يوالتقر ي ؤديـ و بهـا  ؤثّر ي
 كما والوضوح حيللتصر استخدمها بدل حاءيالل الصوره تكون أن ضاًيا أراد و بل ،يسيالرئ غرضه

 و ،يقـ يالحق استخدامها بدل الرمز يعل ذلك اجل من فاعتمدوا) 85:2008،يافيال(ميالقد النقدي  ف
ـ التجر وضـعها  بـدل  بهـا  نيوالتلـو  قاهايموسي  معناها،وعل بدل هيالهامش داللتهاي  عل  نفـس (يدي

  ).85:المصدر
ـ  هيريتصوي  قيموسي  توح دهيدج لغه لخلق محاولهي  بعبارهأخر إنّها ي قيالموسـ  جانـب ي  إل
ـ  بهـا  توصـف  لـم  بصفات الكلمات توصف مادعن هيالعروض  الـشعر،فالنورالحائر  عـالم  ريـ غي  ف
ي هـ ي  الرومانـس  الـشعر ي  فـ  األلـوان  ودالله األوصاف من رهايوغ االخضر المتناثر،األمل والشك
  . هيالشعر اللغه عن داًيدش اختالفا تختلف دهيجد هيشعر لغه لخلق خطوه بل محاوله
ـ الجد هيالـصور  االبـداعات  مهيق عرّفوني ونيالرومانس كان  المفهـوم  و اللغـه  ريتطـو ي  فـ  دهي
 بااللفاظ ريتعب من دهيالقص تنقل أن حاولتي  العرب األدبي  ف ابولو مدرسه فمثالً ديالجد يالشعر

ـ ) . 76: 1،ج1992،يخفـاج (هيبالصورالشعر ريتعبي  ال والجمل  اكبـر  أحـد ي  نـاج  ميبـراه إ شرحي
ـ  التطـور  مظـاهر  مـن  هـو  :قـول  ي وي  ريالتصو االسلوب ابولو مدرسه شعراء ـ  االدبي  ف ي االروب
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 ولقـد  مضغوطه متالحقه صورا كون ي ان جب ي االدب اني  عل مذهبهم ونيالصوري  بنيو ثيالحد
ـ  ذلـك  وقادهم واحده صوره ال مجتمعه صورا حملواي  حت تفّننوا و صورهم ضغطي  ف بالغوا ي ال
ـ االت االسـس ي  علـ  عتمد ي كان ونيالصور فمذهب. هيالرمز ـ الترك-2يالـشعر  ريالتـصو -1 هي -3زي

  ).77المصدر، نفس (الضغط
ـ . دايجد فاياستخداماًطر ستخدموهي ان شعراؤها وحاول النثر دهيقص طورته ما ضاًيا هذا  دافعي
ونيـ و إنجازاتهم عن ونقّادها النثر دهيقص شعراءأنّي  علـ  تهمـونهم  ي نيالـذ  خـصومهم ي  علـ  رد 
ـ  مما هيالوزني  قيالموسي  إل فتقر ي شعرهم  األفكـار  النتقـال  يعـاطف  جـو  خلـق  عـدم ي  الـ ي  ؤدي

 ديـ ر ي ال مـا  بعض الستخدام ضطر ي الشاعر تجعل الظاهرهي  قيالموس ان هميعل ردونيف والمشاعر
ـ  قـد  األمـر  هذا انّ كما ، وبحوره اوزانه مع للتالئم قوله ي ان  تكـرارا  البحـر  كـان  اذا رتابـه  سبب ي
 تمـرد  هـو  هيالـشعر  بالتجربه قاًيوث ارتباطا رتبطي ي الذ الصورهي  قيموس ان رونيو واحده، لهيلتفع
ــ ــاي اعل ــول يكم ــ ق ــدرك إذ سيادون ــ ن ــاعيكا قاهايموس ــس ق ــالل يح ــا خ ــه ادراكن  للتجرب
  )212:1984،يالورق(هيالشعر
ـ  تـشبه ي  قيالموس هذه ان واالدباء النقادي  علي  خف ي وال ـ  تلـك  مـا  حـد ي ال  عنهـا  تكلـم ي الت

ــكث أخـــذوا النثـــر دهيقـــص نقـــاد ان بـــل نقـــدهمي فـــ ونيالرومانـــس  مباحـــث مـــن رايـ
ـ تقني  علـ  قوميداًيجد استخداماً اللغه استخدام محاوله و ر،والصورهيحاء،والتاثي،وااليقيالموس  اتي
 بعـض  اسـتخدم  دفقـ  طوروهـا  ي ان وحاولواي  الرومانس النقد من هيالنظر مباحثهم رهايوغ دهيجد

ـ الماد الـصفات  كاستخدام ونيالرومانس هايال دعاي  الت اللغه شعرائهم ـ المعنو لألمـور  هي كـالقلق  هي 
  .دهيالجد هيالشعر اللغه استخدام فنون من ذلك ريوغ األصفر والحزن االخضر

  هيالصوف النزعه

 ليخل كجبران يعربال األدبي  ف هيالرومانس رواد بعض عند موجوده كانت قد هيالصوف النزعه
 تأمـل يو فكـر  ي بها اعتزل كايامر من عودته بعد صومعه لنفسه اتخذي  الذ مهينع ليخائيوم جبران

 وابـن ي  الـسهرورد  امثـال  نيالمسلم والمتصوفه الحكماء كتب بدراسه اهتم و اهيوالح الكوني  ف
  ).236:1384،يانصار بيشك (الحالج منصوري واب الفارض وابني عرب
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 عنـد  نجـده  مـا  هـذا  و واضـحاً  بروزاً نييالرومانس عند الحب شعري  ف هيالصوف النزعه برزت
 متعـه  الحـب  عنـدهم  فكـان  هيالـصوف  النزعه ابولو شعراء عرف فقد هيالرومانس شعراء من ريالكث

 نتتبـع  أن أردنـا  إذا) . 85-84:  1،ج1992،يخفـاج (المهجر شعراء بها كماافتتن للجسد ال للروح
 مـن  مبّكـره  مرحلهي  ف أثرها نجد أن مكنناي نيالمعاصر نييالرومانس الشعراء عند هالنزع هذه آثار

 الشعر باكوره اعماله ُتعدي  الذ مطران ليخل كالشاعر ثيالحدي  العرب األدبي  ف هيالرومانس ظهور
  .النقّاد معظم عند الحداثه و يالرومانس

  »بهيأد لهيجم«دتهيقصي ف مطران ليخل قولي
ـ العي  قتس ونايع اي   قـا يالرح وني

ـ  و الـدوام ي  علي  نيأسكر   يأفن
ـ  لم من اهيالح خمر تلك   ذقها ي

  

ــل   ــدمناًي واص ــ م ــايف يأني أب   ق
  قـا يحري  عزمـ  و أدمعـاً ي  مهجت
ــرّه ــ مـ ــبالح سيلـ ــاًيخل اهيـ   قـ

  

قول يثم  
  نفـسـ ي  عل تيجن فقدي  نيعذّب

  ينفـس  عـاودت  العقـاب  فلهذا
  

  قـا يحق بالعقـاب  تيأمـس  وي  ـ  
ــاه و ــت أللق ــداًع خن ــايوث ه   ق

 

  

قول يثم  
  قايطل أكون بأني شقائ و  انطالقاً ود يمستأثرٍ كلُّ

  )27-26: 1999 ،يسرحان و ،يعنان (
ـ الحب ونيـ ع قيـ رحي  عل مدمن فهو واضحه مطران ليخل حبي  ف هيالصوف النزعه و  ال و بي

ـ الح خمره  قذ ي لم من انّ إذ السكر بهدا الدوامي  علي  بق ي أن دير ي و سكره من قيف ي أن ديري  اهي
ـ الحب عذّبه ي أن جلأجا من حب ي فهو عذّبهي أن بهيحب من دير ي الشاعر انّ. اهيبالح راًيجد سيل  بي
 ثـم ). ع (آدمي  النبـ  قصهي  ال االشاره به قصد ي قد قاًيوث عهدا خان قد العذاب هذا أجل من هو و
ـ أر فأنـا  ،يشـقائ ي  فه اكرههاي  لكّنن هيالحر ود ي رياس كل أن قولي ي هـو ي  فـ  راًيأسـ ي  أبقـ  أن دي

  .يبيحب
الصوف عن النثر دهيقص كذلك تعتمدالبـشر  الـنفس ي  ف التجارب أعمق عن ريللتعب منها لتنطلق هيهي 

 هيالـشعر  تجـاربهم  عـن  ريالتعب أجل مني  اإلسالمي  الصوف بالتراث ذلك أجل من فاستمدوا بواطنها و
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 تـتلخّص . عندهم ديالجدي  الشعر بالمفهوم رتبطهم هيالشعر من دهيجد لشكل تُخضعها قهيعم بصوره
  :هياليالسر و هيالصوفي ف آلرائه صاًيتلخ هيالتال بالنقاط النثر دهيقص و سيأدون عند هيالصوف
 األنوثـه  المـرأه،  عـن  سيأدون تكلّمي.»الديني اإليمان صوفيه ال المنهج صوفيه «سيأدون بها قصدي و

 كـل  «أن خـصوصاً » األلوهـه  «إلـى  أيضاً وإنما وحدهما، والحقيقه المعرفه إلى ال الوصول في ودورها
 الجوهريـه  باألنوثـه  نسلّم عندما فقط،«: آخر ويقول عربي، ابن يقول كما» عليه يعول ال يؤنث ال مكان

 قـد ي  هـ  هـذه  و.»وإنـاث  كذكور محدودياتنا نتخطى أصيلين ونساء رجاالً أنفسنا نحن نصبح للخليقه،
 نييالرومانـس  الشعراء عند الحب هيصوف نفسهااو مطران ليخل شعري  ف عنها تكلّمناي  تال هيالصوف تكون

، هيصـوف  تظهر ال قد و. اهيالح ستحقّ ي ال ذقها ي لم من و الوجود هذا خمره فالحب  ـ كث الحـب ي فـ  راًي
  .يالـــصوف رهيـــتفكي فـــ مهمـــاً أساســـاً تـــشكّل و راًيـــتنظ موجـــوده لكنّهـــا سيأدونـــ شـــعر

 )http://www.discover-syria.com/news/113.(   
  :نذكر أن مكني ياألخر هيالصوف سيأدون منطلقات اشهر من
ـ نهائ وال باطنهـا، ي  فـ  تكـون  انمـا  و األمور و اءياألش ظاهر تنعكس ال قهيالحق ان  المعرفـه  هي
 مـا  هـذا  و. ايمنته عابراً  راًيمتغ كونيي  الذ الظاهر مقابلي  ف منته ريغ كونيي  الذ بالباطن مرتبطه
 جـب يف قـه يالحق كتـشف  ي أن أحـد  أراد إذا. عنه تعبر و الالشعوري  ال تلجأ عندما هياليالسر تفعله

 اتيشـطح  تـشبه  سيأدونـ ي  رأ حـسب ي  علـ  و. الباطني  ال صلُ ي و الجسدي  علي  تعال ي أن هيعل
  .نيياليالسر عند هياآلل الكتابه تشبه – يالكون بيالغ من امالء أنّهاي عل عنها عبري يالت-العرفاء
 وي  االسـالم ي  الـصوف  بـالموروث  ارتباطـاً  أكثر رويالتنظي  ف أوضح سيأدون هيصوف تكون قد
ـ م بسمتهما هيالباطن و هيالصوف لكنّ الباطن، بأعماق اتصاالً أشد و م،يالقدي  العرب ـ ابداع زهي  مـن  هي

  .نايرأ كما هيالرومانس المدرسه ظلّي ف الّا تظهرا لم ده،يالجد هيالشعر زاتيم
  هيالعضو الوحده

 و ،الـشعر ي  ف هيالعضو الوحدهي  ال مرّه الول ريالتصو بعنصر اهتمامهم جهينت ونيالرومانس دعا
ـ بن دهيالقـص  تكـون  أن« يهـ  بأنّها النقّاد عرّفها ي ماي  ه ـ ح هي ـه  هيي شـوق (»نيالتكـو  و الخلـق  تام
ـ بن و متكـامالً،  عمالً دهيالقص تكون «أني  ه او)153: ياألدب النقدي  فف،يض ـ ح هي مـع  تتفاعـل  هي 
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ـ الغنائ دهيالقص فتصبح يالح الجسمي  ف المختلفه األعضاء تفاعل بعضها عـضو  هيـ بن ذاتي  ا هي  هي
  ).394: 1997هالل،ي ميغن.(»تهاينها نحو تام اّتساقي ف داخلها من تنمو ، هيح

 كمـا  هيـ ممتال صـوراً  فتكون دهيالقصي  ف الخواطر و الصوري  تتوال أن بذلك ونيسالرومان ديري
 رايـ كث ونيالرومانس الح وقد. هيريتصو مهيق معظمهي  ف الشعر كوني ي حّت نمايالس دوري  ف حدثي
  .قصائده تفككي عل يكيالكالس الشعر وانتقدوا الشعري عل المبدأ هذا قيتطبي عل

 من مثالً ظهر ي كما ونانيال عند النقد و  الفلسفهي  ف مهيقد جذور له هيالعضو الوحده قانون انّ
 ثيحـد  كـلّ  انّ هـم  و ه،يـ عل ستوافق أنّك األقلي  عل شئ هناك« :قول ي ثيح أفالطون ثيحد
 أقـدام،  ال و رأس نقصه ي ال ثيبح به خاص جسم له يح كائن شكلي  عل مكوناً كون ي أن جبي

 مـع  بعـض  مـن  بعـضه  تّفـق  ي بـشكل  ُكتبـا  قـد  كونـان  ي نيرفط وجود مع وسط من له بد ال بل
 أقـدم  منـذ  النظـره  بهـذه  العرب تأثّر قد و). 107-106 :دروسيفا عن نقال 49  :،يقصبج(»الكل

  دهيالقـص  انيـ ك شـبه  قـد  العـرب  النّقـاد  بعـض  أنّي  نر إذ ونانيال لفلسفه ترجمتهم بعد العصور
 اإلنـسان  خلـق  مثل مثَلُها دهيالقص فإنّ«  :مثالًي  حاتمال قوليكما أعضائه تناسق و يالبشر بالجسم

ـ الترك صـحه ي  ف نهيبا او اآلخر عن واحد انفصلي  فمت ببعض، اجزائه بعض اّتصالي  ف  غـادر  بي
ــتتح عاهــه بالجــسم يضاًيــا انظــر و 1998:257عبــاس،(»جاللــه محاســني تعفــ و محاســنه ف 
  ).344-343 :1998العاكوب،

 جـه ينت ابـدعوها  أنّهـم  نقـول  او طبقوهـا  و النظـره  هـذه  وايـ أح نييالرومانـس  أنّ قلنا سواء و
 أخـذوا  و ، واضـحاً  داًيـ جد فاًيتعر عرّفها و هايال دعا من اول لكنّهم بالشعر هيريالتصو لمزاولتهم

  .ُنسبت هميال و هيالعضو الوحده عرفت فبهم.المعاصر الشعر انتاجي عل بصرامه طبقونهاي
 قـول  ي إذ ،وانيالـد  جماعـه ي  هـ  المعاصـر ي  العرب الشعري  ف هيالعضو وحدهلل دعا من اول انّ
 او خـاطر  ريتـصو  هـا يف كملُ ي ، تاماً اًيفن عمالً تكون أني  نبغ ي دهيالقص ان« :العقّاد محمود عباس
 ، بأنغامـه ي  قيالموسـ  اللحن و بأجزائها، الصوره و ، بأعضائه التمثالُ كملُ ي كما ، متجانسه خواطر

 دهيفالقـص  ، أفـسدها  و الـصنعه  بوحـده  ذلـك  أخـلّ  الصوره رتيتغ او الوضع اختلف اذا ثيبح
 نقـالً  147: 1995،يخفـاج (»أجهزتـه  من جهاز مقام منها قسم كل قوم ي ، يالح كالجسم هيالشعر
 تواصـلت  و ، شعرهمي  ف طبقوها ي أن نَيجاهد الجماعه شعراء فحاول). 46 ص العقّاد وانيد عن
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 مـرّه  هـا يعل دهايـ توك و ابولو مدرسه ظهوري  حّتي  الغرب الشعر و النقد من بالتأثّر المحاوالت هذه
ـ  رقعتهـا  تتـسع  أخـذت  و د،يالجد الشعري  ف يضرور كنعصري  أخر  أني  نـدع  أن مكننـا ي ي حّت

ـ  ،يالـشعر  انتاجهمي  ف طبقوها ي أن حاولوا و الفكره بهذه تأثّروا نيالمعاصر الشعراء معظم  أني  ال
 األدبي  فـ  هيالعـضو  الوحـده  ضرورهي  عل تؤكّد أخذت وي  العرب األدبي  ف لنثرا دهيقص ظهرت
 عامل و ، الشعر عناصر من كنعصر هيالعضو الوحدهي  ال هيالرومانس لدعوه امتداداً دعوتهم فكانت

   .رهيتأث و جماله عوامل من
 لهـذا  بالنـسبه  اهيـ ح او موت هيقض أنّهاي  عل النثر دهيقصي  ف هيالعضو الوحده نقول أن مكني

ـ  النثـر  دهيقـص  نقّاد أكبر بعض بذلك صرّح ي او لمح ي كما يالشعر ريالتعب اشكال من الشكل  سيل
 بمـا  ايعـضو  كلّا تكون أن النثر دهيبدلقص ال«: فتقولي  الغرب األدبي  ف بل فقطي  العرب األدبي  ف
 فمهمـا . هيالعـضو  الوحـده  اريبمع القبولي  ال قودنايس ما هو و ، يالشعر النثر عن زهاييبتم سمحي

 عالمـاً  و كّلـاً  تـشّكل  أن بد ال أنّها الّا ، هيالظاهر تهايحر رغم و د،يالتعق درجه من دهيالقص بلغت
  ).36: 1،ج 1998 برنار،(»دهيكقص صفتها فقدان هيخش مغلقاً،
 بـساطه، وال بالـسهوله  زيتمي ي الذي  الرومانس الشعري  عل تم ي ان مكن ي قد المبدأ هذا قيتطب ان
ي الـصوف  بـالغموض  اسمها اقترني  الت النثر دهيقصي  عل المبدأ هذا قيتطب تم ي أن مكن ي هل لكن

 ان بـدو ي . ثيالحد الشعر اتيتقن أفضل من أصبحتي  الت المفاجأه بعنصر اوي  اليوالسري  والرمز
ـ  حتـاج ي ي الـذ  هيالعـضو  الوحده مفهوم مع تناقض ي هذا ي فـ ي  المنطقـ  والتعاقـب  الوضـوح  يال
ـ  الجمـع ي  عل تؤكّدي  الت برنار سوزان كالمي  ف هذا لحظنا والصور،وقد سيحاساأل ـ التعق نيب  و دي

  .نهمايب الجمع صعوبه او تناقضهماي عل دلّ يمما هيالعضو الوحده

  الشعري ف هيالنثر

 بـدو ي كـان  قد معا النثر دهيقصي  ف كما والشعر النثر اسم نيب الجمع او بالشعر النثر هيتسم ان
 كما دهيقص كون ي ان مكن ي ال نثرا كون ي ان مكن ي ال دهيقص كان فما متناقضا امراً النقّاد نم ريلكث
ـ  الشعر كان. المالئكه نازك هيالعراق والشاعره الناقده مثال ذلكي  تر ـ  المنظـور ي  ف  ميالقـد ي  العرب
 ذا انكـ  هومـا  الموزون من المقصود الموزون،بلي  المقف الكالم هو فالشعر هيوالقاف بالوزن قترني
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 اوالـشعر  النثـر  مـن  المـوزون  الكالم من ريغ بذلك قصد يوال هيالعرب البحوري علي جر ي نيشرط
  .ثيالحد العصري ف الحر

ـ نثر ومـا  ي الـشعر  صبح ي ان تصورون ي والشعراء النقاد من ريالكث كن ي لم  الـوزن  مـن  ايـ خال اي
ي نفـ  ي زاليـ وال هيلـشعر ا عنهاصـفه  ونفـوا  النثـر  دهيقص منهم ريالكث بالفعل خالف ،وقديالعروض
  .دهيالقص هذه هيشعر بعضهم
 مـا  هـذا  الـوزن،  اقامـه  ليسـب ي  ف تصنع ي ان دون نفسه عن عبر ي ان من الشاعر منعي الوزن انّ
 كـالم  وهذا. البواطني  ف الغور وعدم تهيسطح هيعل تنقد كما الموزون الشعر النثر دهيقص به تنتقد
 افكـاره  عـن  عبـر  ي الوزن،وهـو  الحـظ  ي ان بج ي فالشاعر الموزون الشعري  ف حدث ي قد حيصح

  .ريالتعبي ف هيالمحدود من نوع الوزن،وهذه اطار عن خرج يان له جوز يوال سه،يواحاس
 كـان  فقد الشعر و النثري  مستوي  عل هيالرومانس بالمدرسه هذه فكرتهاي  ف النثر دهيقص تأثرت

النثر الكتّاب بعضالرومانس نييحـان يالر نيأم و جبران ليخل كجبران نييـ  أن ي – بنثـرهم  صلوا ي
ـ  العاطفـه  تـدفّق  و هياليالخ الصور جمالي ف الشعر درجهي  إل -نييالغرب الكتّاب ببعض تأثّراً ي حّت
مالشعر النثر نثرُهمي  سالعاطف ريالتأث من هيف لما يقيالموسـ  النغمه و قيالعم يفكـانوا .المـؤثّره  هي 
 االدبي  فـ  كماحـدث  وعرصاتهما واألدب النقد ساحاتي  الي  الشعر النثر مفهوم أدخل من أول
ـ القلم الرابطـه ي  فـ  جبـران  ليـ خل وجبـران ي  حانيالر نيام فإنّ مثال ذكرنا كما المعاصري  العرب  هي

  .يالشعر بالنثر نثرهما عرف لقد و يالشعر النثر كتابه حاولوا
 حـاول يوي  الـشعر  النثـر  مفهـوم ي  ال دعو ي وكان) Whitman(»تمنيو«بـ متاثراي  حانيالر كان
  .نيالمعاصر العرب عند نشره و بسطه

 الوهـاج  اسـلوبهما ي  ريـ و جبـران  قـصص  وبعـض ي  حانيالر كتابات بعض قرأ ي من ان وحقا
ـ  النقـاد  خـالف  ي ال الكلمـات،  ارياختي  ف وذوقهما الرنّانه قاهيوموس ـ  اني  ف  بـالنثر  نثرهمـا ي  سم ي
 نييالرومانـس  عنـد  الفكـره  هذه كانت.هيالوزن قاهيبموس الشعر طربنا ي كما طربنا ي انه مادامي  الشعر
  .العرب عند» النثر دهيقص «مفهوم لظهور دايتمه
ـ  دعون ي العرب ونيالرومانس الشعراء ظلّ فقد الشعري  مستوي  عل أما  ي فـ  والبـساطه  الـسهوله  يإل
ـ وميال الكلمـات  ستخدموا ي  أن هيالرّمانس شعراء بعض حاول الذات،و رعنيالتعب لغـه  كهنـا  سيفلـ  ه،ي 
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ـ ل ثيالحد لغه من االقترابي  ال حتاج ي نييالرومانس عند الشعر كان. هيشعر ريغي  واخر هيشعر  عيستطي
ـ  دعون يـ  نيالـذ  هـم  ونيالرومانـس  اً،وماداميعـصر  كون  ي  أن ـ التجدي  ال ـ التقل المفهـوم ي  ونفـ  دي ي دي

ـ  الـصبور  عبـد  صـالح  فعـرِف  شـعرهم ي  في  الرأ هذا طبقوا ي أن هميعل للشعر،كان ـ النثر دبتعم ي فـ  هي
ـ  راًيكثي  ناج ميابراه أسلوب قترب ي كذلك). 330  :2010ل،يخل(شعره ـ النثري  إل 32: 1994 هـداره، (هي (
  :قوله مثالً خذ راً،يكث النظمي ف عنها تختلف ال أنّها لوجدت نثرا حللتها و اتهياب بعض أخذت فإذا

  جميعا الدنيا و الناس احب ان       عـّلمني الـذي الحب ذلك
  ربيــــعا ينيـلع الفقر مجدب      من صور الذي الحب ذلك

  )253: 1988،يناج (
ـ كب نبـذل  أن نـا يعل سيفلـ  نثرا نِيتييالب نيهذ نكتب أن أردنا فإذا  ليالـسب  هـذا ي  فـ  جهـد  ري
ـ يلع الفقـر  مجـدب  من صور و عايجم ايالدن و الناس احب أني  عّلمني  الذ الحب ذلك«فنقول  ين

  .نثري ال لهايتحو و حلّها عن راًيكث ختلف يال الشعر اسلوب ان. »عايرب
ـ الكثي فـ  ونيالرومانس جدد ،وقد بساطتها و رهيتعاب بسهوله الواقعي ف زُيتم ي نييالرومانس أدب إنّ  ري

ـ القافي  ف فنوعوا هيالقاف وطأه من خفّفوا ي ان حاولوا فقد مه،يالقد هيالشعر ميالمفاه من  دهيالقـص ي  فـ  هي
 نوعـوا  وقد .هيالقاف دون هيالعمود لتزمي ي اللذ المرس شعرهمي  ف مطلقا منها تحرّروا نّهما كما الواحده

  مـرّ، ي  الذ العقاد شعر نموذجي  ف مثال نايرا قد ،كما دهيجد هيشعر بأشكال تواأ و هيالشعر األشكالي  ف
 .االندلس بموشحات احتذاء وي الغربي الرومانس والشعر بالنقد بذلك نيمتاثر

ـ النقد ومـصطلحاتها  هياالدب هاميمفاه بعضي  اخر مره هنا النثر دهيقص تأخذُ  المـذهب  مـن  هي
  .بالشعر النثر اسم اقتراني ف سبقهما يالذي الرومانس

  االدبي ف الثوره

 نـشر ي فـ  والثوار،مشاركاً الثوره خدمهي ف الشعر كون يأني عن يميالقدي  في  الثور األدب كان
 حاولـت  فقـد  داًيـ جد مفهومـا  اتخـذت  ثيالحد والنقد االدبي  ف الثوره لكن رسالتها، و دعوتها

ي كيالكالس الشاعر أنّ رون ي كانوا و االتباع بدل هيابداع تكون أن و تجدد أن هيالرومانس المدرسه
  .القدماء بياسال تبعيو ، ميالقد العصر عن عبر يلكنه ثيالحد العصر يف شيعي
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 و م،يالقـد  وديـ قي    علـ  ثـورون  ي الشعراء اخذ فقد ثيالحد النقدي  ف مقبوال االمر هذا عد ي لم
 ميالقـد ي  فـ  كما الشاعر كن ي لم.ميالقد االدب توجه كانتي  الت الفلسفه ،و االوزان ه،ويالقافي  عل
 اغراض من ذلك ري،وغ صفيوي  رثي و هجو،يو مدح ي او المجتمع واحداث المناسبات عن عبري

ي عل تاثره هيالرومانس كانت.هيعل ثورتها و ميللقد برفضها هيالرومانس تعرف.بهيواسال ميالقد الشعر
 هيالرومانـس  كانـت  .كهيالكالس هيارستقراطي  عل ثارت ،كما هياالدب مهيومفاهي  كيالكالس المذهب

ـ ق كـون  ي أن مكـن  ي مـا  كل عن وتخرج وديالق تحّطم ان ديتر روحهاي  ف هيثورو  قيـ طري  فـ  داي
ـ التعب عـن  منعـه  ي للشاعر هيمحدود و ، اإلبداع  ان جـب  ي كمـا  او ديـ ر ي كمـا  نفـسه ي  فـ  عمـا  ري

ــشاعري ــر يعبر،فالـ ــم يان ديـ ــالق حطـ ــدديو وديـ ــو جـ ــان ولـ ــك كـ ــالخروج ذلـ ــن بـ  عـ
 أن بعـد  نفـسها  اللغهي  عل نيالمعاصر نييالرومانس بعض ثار لقد و).231:2008ن،يالحس(المألوف
 رفضيـ  جبـران  كـان  فقـد  داً،يجد استخداماً ستخدموها ي و هيالشعر اللغهي  عل ثوروا ي أن حاولوا
  .»يلغتي ل و لغتكم لكم«:قوليف هيالمعجم اللغه استخدام بصحه الكامل اإللتزام

ـ ق ثقـل ي  عل ث،ثورهيالحد العصري  ف االدبي  ف للثوره دعوه اولي  ه هياالبداع هيالرومانس  ودي
 ثيالحـد  العـصر  عجرفـه ي  تالءمنـا،وعل  تعد لمي  الت هيالشعر لغته و هيالعصر ريغ وروحه ميالقد
ي فـ  اآللـه  بـدخول  مقترنـه  بالغرب ظهورها فتره كان فقد هيالرومانس هيعل ثارتي  الذ االله صر،ع

. خـدمتها ي  فـ  اإلنـسان  أصـبح ي  حت لها وفقاً هياالنسان الجوانب كل ريوتفس البشر اهيوح الصناعه
 لوصي  حت هياالنسان  والنزعات وخوالجها النفس عن خالصا راًيتعب أدبها وتجعل هيالرومانس تثور
 نييللـواقع  خالفـا  األحـالم  وبعالم الغاباتي  ال منه هربوايف المجتمعي  عل ثوروا ي ان ببعضهم األمرُ

 وال تهـرب  إذ ثورتهـا  مـن  الفـشل  مـن  نوع وهو).20:1988،ابوالشباب،292:1997هالل،ي  ميغن(
 باألد وديـ قي  عل ثورتهاي  ف نجحت فقد وطبائعه المجتمع رييتغي  ف هيالرومانس فشلت إن ر،ويتغ
ـ وغ هيالقافي  عل وتغلبوا والحر المرسل الشعر شعراؤها كتب إذ ، واسـتخداماتها  االوزاني  فـ  رواي 

   .انياألح من ريكثي ف النثر بلغ أني إل الشعري ال وسهلوا
 فقـط،  التجـدد  اجـل  من سيول اهيالح مع تطوره ضرورات من كضروره االدبي  ف الثوره فكره ان
 واالشـكال  المـذاهب  سـائر  عنـد  تتطور أخذت ثم ومني  رومانسال المذهبي  ف نشأت ما أول نشأت
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ـ ثور نجاحـاً  شـعاراتهم  نجحـت  ولقـد  ثـورتهم ي  فـ  ونيالرومانـس  نجـح  ،فقد هيالشعر ـ  اي  مجـال ي  ف
  .الواقع ارضي عل اسهيالس مجالي ف نجاحا حققت قد تكن لم إن و )26: 1991 ،يشكر(الفن

 نقـول  أن عينـستط  يحّت النثر، دهيقص رفعتها يالت الشعارات أشهر من الثوره و الرفض شعار أصبح
ـ القاف و الـوزن ي  علـ  ثـارت  فقد ، هايإل دعتي  الت األصول من رهيبغ عرفت مما اكثر به عرِفَت انّها  و هي
 دهيقـص  شـعراؤ  كتـف ي لـم . تهـا يبن و دهيالقص فكرهي  عل الخارج من مفروض سابقي  شعر شكل كل

 بعـض ي  علـ  تمـرّدوا  ي أن حـاولوا  بـل  فقـط  ،مـه يالقد هيالشعري  ف هيالفن الظواهر هذهي  عل النثربالتمرّد
 الحداثـه  مقابـل ي  ف تقعي  الت هيالسلف زعمون ي كما فحاربوا المجتمعي  ف السائده العقائد و هيالعرب ديالتقال

ـ العلم و ه،يالمعنو و هيالفن مجاالتها هكاّفي  ف لإلبداعاتي  تتصد أن فتحاول ـ تق إذ انـاً يأح هي  لنفـسها  لي
  .ميالقد بقداسه مس يأن مكن يما كل ذلك أجل مني تنف وي نيالد النص فهمي في األول هيالمرجع

 اّلـا  معهـا  تتالءم أن عيتستط ال دهيجد لغهي  ال فالتجأوا مهيالقد هيالشعر اللغهي  عل ثارت ولقد
 غامـضه  بـه يغر لغه جعلها ما المرجع ابيغ و احياالنز من اللغه بلغت ثيح الممارسه طول بعد
  .كتابتها حروفي ف الّا السابقه اللغه استخدام تشبه تعد لم

 دهيلقـص  كـون  ي أن الحـاج ي  انـس ي  نف فلقد هياالبداع مهيالق من هيعال درجه ميالقدي  عل التمرّد وصل
 القوالـب  مـن  نهـرب  ال: قـول  ي و شـعر  مجّلـه  تحاربـه ي  الـذ  ديالتقلي  ف سقوطاً القالبي  ر ي إذ قالباً النثر

  فيه بدورنا لنقع الجامد التصنيف والننعي, أخرى قوالب جهزلن الجاهزه
)http://www.nizwa.com/articles.php?id=2788 

ـ مـا  هـذا  و. أبدي قانون النثر لقصيده ليس .)8 ،ص الحاجي النس لن كتاب عن نقالً  انّ دلّ ي
  .ميقدال من بشئ شعره الشاعر شبه يأن دير يال درجه بلغت قد التمرّد و الرفض و الثوره

  جهيالنت

 و اصوالً وضعت قدي  فه بعدها من الشعر و النقد حركهي  عل ريكب ريتأث ذات هيالرمانس كانت
ـ  لـم  الفنّ و الشعر مجالي  ف ثهيحد هيقيتطب و هينظر مباحث فتحت و دهيجد قواعد  هـا يال سبقها ي
 و النثـر  دهيقص شعراءي  عل راًيكب راًيتأث هيالرومانس اتيالنظر و األسس أثّرت.قبلها اتجاه او مذهب
ـ كيالرومانت مـن  اتهاينظر و أسسها معظم اسمتدت النثر دهيقص أن نقول أن مكنناي ي حّت نقّادها هي ، 
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 رفضت.قاًيتطب و اًينظر كمالهاي  ال توصلها و اإلبداعي  ف مداها بها تبلغ أن حاولت و طورتها لكنّها
 مـن  كانتـا  اللتـانِ  الكلمات هيحائيا و الصور يقيموسي  عل اعتمدت و الوزني  قيموس النثر دهيقص

 عـن  تكّلـم  مـن  اول هيالرومانـس  كانـت  .الـشعر ي  قيموس مجالي  ف هيالنظر نييالرومانس ابداعات
 و هيالرؤي  عل النثر دهيقص تعتمد. النثر دهيقص شعر أصبحي  حّت طورته ما هذا و الشعر،ي  ف هيالنثر

 بعض دعا ثيح هيكيالرومانتي  ف جذوره نجد ما هذا و ، هيلصوفا و ، اءياآلش و األموري  ف التعمق
 احداث اجل من ثيالحد الشعري  ف هيالصوف النزعات بعض ادخلوا وي  التأمل الشعري  ال شعراؤها
 سـبقت  و النثر دهيقص و هيكيالرومانت نيب تشتركي  التي  األخر المباحث من.ديجدي  شعر مفهوم

  .ميالقدي عل الشامله الثوره و الشعر،ي ف هيالعضو الوحده رنذك أن عينستط هايال هيالرومانس
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