
 الرومانســية
 التعخيف :

 عؾاطف مؽ بو تدخخ وما اإلندانية بالشفذ ييتؼ أدبي)*( محىب الخومانتيكية أو الخوماندية ●
نت طبيعة صاحبيا مؤمشا  أو ممحجا ، مع فرل األدب عؽ األخالق)*(. كا أيا   وأخيمة ومذاعخ

عمى سجيتيا، واالستجابة ولحا يترف ىحا السحىب بالديؾلة في التعبيخ والتفكيخ، وإطالق الشفذ 
ألىؾائيا. وىؾ محىب متحخر مؽ قيؾد العقل)*( والؾاقعية المحيؽ نججىسا لجى السحىب الكالسيكي 

 األدبي، وقج زخخت بتيارات ال ديشية وغيخ أخالقية.

ويحتؾي ىحا السحىب عمى جسيع تيارات الفكخ التي سادت في أوروبا في أواخخ القخن الثامؽ  -
 وأوائل القخن التاسع عذخ.عذخ السيالدي 

بالمغة اإلنجميدية ومعشاىا قرة أو رواية  romanceوالخوماندية أصل كمستيا مؽ : رومانذ  -
تتزسؽ مغامخات عاطفية وخيالية وال تخزع لمخغبة العقمية الستجخدة وال تعتسج األسمؾب 

اقع السخيخ، وليحا الكالسيكي الستأنق وتعغؼ الخيال السجشح وتدعى لالنظالق واليخوب مؽ الؾ 
 يقؾل بؾل فاليخي: "ال بج أن يكؾن السخء غيخ متدن العقل إذا حاول تعخيف الخوماندية".

 التأسيذ وأبخز الذخريات:

 لسدخحيات تخجسة م6771 عام الفخندي الباحث قّجم عشجما فخندا في الخوماندية بجأت ●
 .األدبي الشقج في كسرظمح الخوماندية واستخجم الفخندية، إلى شكدبيخ

 .لمكالسيكية كشقيض الخوماندية وضع مؽ أول شميجل فخيجريػ األلساني الشاقج ويعج ●

وبجأ الشاس يجركؾن معشاىا الحقيقي التججيجي وثؾرتيا  أدبي، كسحىب الخوماندية تبمؾرت ثؼ ●
 ضج الكالسيكية.

 ونزجت.. فكخية فمدفة شكل عمى ولكؽ م6766 عام إلى اإلنكميدية الخوماندية وتخجع ●
 .بميػ وويميام جخاي تؾماس يج عمى اإلنكميدية الخوماندية

التي كانت باعثا  ونتيجة في  الكبخى  العؾامل أحج ىي م6771 الفخندية)*( الثؾرة أن شػ وال ●
آن واحج لمفكخ الخوماندي الستحخر والستسخد عمى أوضاع كثيخة ، أىسيا الكشيدة)*( وسظؾتيا 

 والؾاقع الفخندي وما فيو.



 يعشي األدب في روماندي اصظالح وأصبح م6161 عام بالدياسة األدب ارتبط إيظاليا وفي ●
 .الدياسة في( حخية أو حخا  : أي) ليبخاليا

 :الخوماندية اعتشقؾا الحيؽ واألدباء السفكخيؽ أبخز ومؽ ●

 م ويعج رائج الخوماندية الحجيثة.6711 – 6761السفكخ واألديب الفخندي جان جاك روسؾ  -

م ويعج مؽ رواد السحىب الحيؽ ثاروا عمى األدب 6181 – 6711الكاتب الفخندي شاتؾ بخيان  -
 اليؾناني القائؼ عمى تعجد اآللية.

جسؾعة مؽ الذعخاء اإلنكميد، امتازوا بالعاطفة الجياشة والحاتية والغسؾض رغؼ أنيؼ تغشؾا م -
م وشيمي 6717 – 6717م ووليؼ بميػ 6776 – 6761بجسال الظبيعة وىؼ : تؾماس جخاي 

 م.6118 – 6711م وبايخون 6116 – 6771م كيتر 6111 – 6711

م وفاوست التي 6711ة آالم فختخ عام م مؤلف رواي6181 – 6787الذاعخ األلساني جؾتو  -
 تغيخ الرخاع بيؽ اإلندان والذيظان.

 م ويعج أيزا  مؽ رواد السحىب)*(.6181 – 6717الذاعخ األلساني شيمخ  -

م الحي اتخح السحىب الخوماندي في عرخه شكل 6117 – 6116الذاعخ الفخندي بؾدليخ  -
 اإللحاد)*( بالجيؽ)*(.

 األفكار والسعتقجات :

 ومبادئيا أفكارىا خالل مؽ واضحا   نخاه  ما وىحا الكالسيكية، ضج ثؾرة الخوماندية كانت قجل ●
 والسباديء األفكار ىحه إجسال ويسكؽ الخوماندييؽ، جسيع عشج واحجة تكؾن  ال قج التي وأساليبيا

 :يمي فيسا

 

الخوماندية ، وتتزسؽ الحاتية عؾاطف الحدن والكآبة  الحاتية أو الفخدية: وتعج مؽ أىؼ مبادىء -
واألمل، وأحيانا  الثؾرة عمى السجتسع. فزال  عؽ التحخر مؽ قيؾد العقل والؾاقعية والتحميق في 

 رحاب الخيال والرؾر واألحالم.

، التخكيد عمى التمقائية والعفؾية في التعبيخ األدبي، لحلػ ال تيتؼ الخماندية باألسمؾب الستأنق
 واأللفاظ المغؾية القؾية الجدلة.

 تشدع بذجة إلى الثؾرة وتتعمق بالسظمق والالمحجود.



الحخية الفخدية أمخ مقجس لجى الخوماندية، لحلػ نجج مؽ الخوماندييؽ مؽ ىؾ شجيج التجيؽ  -
ونجج مشيؼ شجيج اإللحاد مثل شيمي. ولكؽ معغسيؼ يتعالى عمى األديان  مثل: شاتؾبخيان

 والسعتقجات والذخائع التي يعجىا قيؾدا .

االىتسام بالظبيعة)*(، والجعؾة بالخجؾع إلييا حيث فييا الرفاء والفظخة الدميسة، وإلييا دعا  -
 روسؾ.

لفح فح الخمق. وال أن يكؾن فرل األدب عؽ األخالق، فميذ مؽ الزخوري أن يكؾن األديب ا -
 األدب الخائع خاضعا  لمقؾانيؽ الخمقية.

اإلبجاع)*( واالبتكار القائسان عمى إعيار أسخار الحياة مؽ صسيؼ عسل األديب، وذلػ خالفا   -
 لسا ذىب إليو أرسظؾ مؽ أن عسل األديب محاكاة الحياة وترؾيخىا.

السثيخة التي تؤدي إلى جيذان العاطفة االىتسام بالسدخح ألنو ىؾ الحي يظمق األخيمة  -
 وىيجانيا.

االىتسام باآلداب الذعبية والقؾمية، واالىتسام بالمؾن السحمي الحي يظبع األديب بظابعو،  -
 وخاصة في األعسال القررية والسدخحية.

 الجحور الفكخية العقائجية:

 ضج ثؾرة وكحلػ واألدبية، العقمية قؾاعجىا في الستذجدة الكالسيكية ضج ثؾرة الخوماندية تعج ●
ؽ جحور ىحه الثؾرة عيؾر التيارات الفمدفية وم …)*(اآللية تعجد عمى السبشية اليؾنانية العقائج

التي تجعؾ إلى التحخر مؽ القيؾد العقمية والجيشية واالجتساعية. فزال  عؽ اضظخاب األحؾال 
إلى الحخية)*( والسداواة وما يتبع ذلػ مؽ الدياسية في أوروبا بعج الثؾرة)*( الفخندية الجاعية 

صخاع عمى السدتعسخات، وحخوب داخمية.. كل ىحه األمؾر تخكت اإلندان األوروبي قمقا  حديشا  
متذائسا ، فانتذخ فيو مخض العرخ، وىؾ اإلحداس بالكآبة واإلحباط ومحاولة اليخوب مؽ 

وماندية، إذ تؾغمت في العقيجة الؾاقع، وكان مؽ نتيجة ذلػ عيؾر اتجاىات متعجدة في الخ 
 واألخالق)*( والفمدفة)*( والتاريخ والفشؾن الجسيمة.

 

ودخمت الخوماندية في الفمدفة وتجمت في نغخية اإلندان األعمى )الدؾبخمان( عشج نيتذة  -
 م.6786 – 6117م ونغخية الؾثبة الحيؾية عشج بخغدؾن 6788 – 6188

 :الججيجة الخوماندية ●



 – عمييا ىجؾميؼ الفخنديؾن  الشقاد أعمؽ عشجما العذخيؽ القخن  مظمع في ومانديةالخ  انحدخت ●
)*(. الظبيعة إلى بالعؾدة نادى الحي روسؾ وىاجسؾا – ومشظقو عقمو اإلندان تدمب ألنيا وذلػ
عية الؾا  والحكسة اإلنداني والحكاء السفكخ)*( العقل يحكسيسا ال وخيال عاطفة في خيخ ال: وقالؾا

 السجركة. واإلرادة

وكان مؽ نتيجة ذلػ نذؾء الخوماندية الججيجة ودعؾتيا إلى الخبط بيؽ العاطفة التمقائية واإلرادة 
الؾاعية في وحجة فكخية وعاطفية، ومؽ ثؼ نذأت الخوماندية الججيجة حاممة معيا أكثخ السعتقجات 

 القجيسة لمخوماندية.

 االنتذار ومؾاقع الشفؾذ:

 السحىب)*( الخوماندي، ومشيا انتقل إلى ألسانيا ومشيا إلى إنكمتخا وإيظاليا.ندا مؾطؽ فخ  تعج ●

 ويتزح مسا سبق:

أن الخوماندية أو الخومانتيكية محىب أدبي يقؾل أنراره أنو ييجف إلى سبخ أغؾار الشفذ البذخية 
واستغيار ما تدخخ بو مؽ عؾاطف ومذاعخ وأحاسيذ وأخيمة، لمتعبيخ مؽ خالل الحاتية عؽ 
عؾاطف الحدن واألسى والكآبة واأللؼ واألمل، ومؽ خالل العفؾية الخالية مؽ تأنق األسمؾب 
وجدالة المفع ودقة التخاكيب المغؾية، مع االىتسام بالظبيعة وضخورة الخجؾع إلييا، وفرل 

 األخالق)*( عؽ األدب، واالىتسام باآلداب الذعبية.

 عجىا بعزيؼ أحج اتجاىات الحجاثة.وقج اعتشق كثيخ مؽ الحجاثييؽ الخوماندية بل 

 : تعقيب ●

ومؽ وجية الشغخ اإلسالمية فإن أي تيار أدبي ال بج أن يكؾن ممتدما  بالجيؽ)*( واألخالق كجدء 
مؽ العقيجة، وإذا كانت مالزمة الحدن والتعبيخ عشو ليا سمبيات كثيخة، فإن اإلسالم يتظمب مؽ 

بذجاعة والتدميؼ بقزاء هللا وتمسذ األسباب معتشقيو مؾاجية الغخوف التي يتعخضؾن ليا 
لمخخوج مؽ األزمات دون يأس أو إحباط، وكل إندان مدئؾل عؽ ترخفاتو ومحاسب عمييا بيؽ 
يجي هللا، طالسا كان يسمػ أىمية الترخف، أما السكخه فيؾ معحور وتدقط عشو األوزار فيسا يختكبو 

 ي العقيجة ويتعارض معيا.قدخا ، ولكشو ال يعحر في التعبيخ الحخ عسا يشاف

  

 



 
 


