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 داع الفينبالرومانسية ومشكلة اإل
مصباحزقلم .أ

 -مقدمة :
٫ غو إٔ َػه١ً اإلٜداع ايؿين َٔ أعُل املػانٌ ايؿ١ٝٓ ٚأعكدٖا عًٞ سد 

ضٛا٤، ؾٗٞ أعُكٗا ٭ْٗا تستبط با٭عُام ايدؾ١ٓٝ يًؿٓإ، ٖٚٞ أعكدٖا ٭ٕ ايبداٜات 

ايها١َٓ غايبا َا تهٕٛ غاَك١ َٚعكد٠ َٔ ايٓتاز ايؿين ايعاٖس، ٖٚٞ ايػاسب١ 

ِ عٔ ِٓ عٔ أؾاي١ تٓإٔ ا٫بتداع ابتهاز ٜباإلقاؾ١ إيٞ ذيو أِٖ َطا٥ٌ ايؿٔ باعتباز 

 عبكس١ٜ، ٚعبكس١ٜ تهػـ عٔ عع١ُ ايؿٓإ ٚددت٘ .

 ؿع١ايباسجني ، بكدز َا يكٝت  اٖتُاّايؿين مل تًل  اإلبداعٚايٛاقع إٔ َػه١ً 

اإلهلاّ، ؾأمجعت دزاضات نجري٠ عًٞ إٔ اإلبداع ايؿين حيدخ ؾذأ٠ ٚدٕٚ تدخٌ َٔ 

اإلهلاّ بأْ٘ ؾد١َ نا٫ْؿعاٍ ، ٚقاٍ :" إٕ ساٍ  د٬ٜنسٚا "إزاد٠ ، ٚقد ٚؾـ "  أٚعكٌ 

املًِٗ يف ؿع١ اإلهلاّ نشاٍ َٔ جيرب اْتباٖ٘ ؾذأ٠ ، عٓد٥ر خيتٌ ا٫تصإ يدٜ٘ ، 

ٍٕتّصمٛ ا ميكٞٚ ٜٚدخٌ يف املٝدإ غ٤ٞ  ددٜد ، ٜٚٓكطع ضري ايعًُٝات اير١ٖٝٓ ، ا

، عٓٝؿ١ ، ست٢ يتبًؼ اؿُاض١تهٕٛ  عٞ إٔ تٛدد عٓد٥ر ساي١ ٚددا١ْٝ قدددٜد، ٚطب

 (7)ٜٚٓطاب يف ايرٖٔ ضٌٝ ؾذا٥ٞ َٔ ا٭ؾهاز ٚايؿٛز " 

اإلهلاّ ٖرٙ زٚادًا عٓد أؾشاب ايٓصع١ ايسَٚاْط١ٝ يف ايؿٔ ٚيكد ٚددت ؿع١ 

ٚا٭دب، ٚايسَٚاْط١ٝ سسن١ ؾ١ٝٓ ٚأدب١ٝ، عازقت اؿسن١ ايه٬ضٝه١ٝ اييت ضٝطست 

ٕٝٛ بايعكٌ َٚٓشٛٙ ايطًطإ املطًل، اٖتِ ٖتِ ايه٬ضٝهؿٞ سني اقسًْٚا طٛا٫ً، ؾ

 .اإلهلاّ َٓبعايسَٚاْطٕٝٛ بايعاطؿ١ يف مجٛسٗا ٚدٝػاْٗا ٚاضتًُٛا ايكٝاد٠ يًكًب 
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ٚاـًل ايؿين أٚ اإلٜداع ايؿين عٓد ايسَٚاْطٝني ٜطتتبع ايعبكس١ٜ ، ٚايبشح 

أْ٘ ساؾٌ ْا إيٞ َؿدز إهلٞ هلا ، يرا ؾإٕ ايسَٚاْطٞ ٜعتكد دٛكعٔ ايعبكس١ٜ عٓدِٖ ٜ

ع٢ً ْٛع َٔ ايعبكس١ٜ ، ٚإٔ َؿدز ٖرٙ ايعبكس١ٜ ٫ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ غري إهلٞ ، ؾهإ 

 َٔ ذيو إٔ ضاد ايعٔ بِٝٓٗ بأْ٘ يٝظ مث١ ؾٔ ععِٝ بدٕٚ إهلاّ .

ٚيكد أؾاض ايسَٚاْطٕٝٛ أٜكا يف باب اـٝاٍ ٚدٚزٙ يف ع١ًُٝ اـًل ايؿين، 

 .غري ٚاقعٜٞتٓاضب َعٗا  ٚاـٝاٍ ٜتٓاضب متاًَا َع ْعس١ٜ اإلهلاّ، نُا

ٜٚسنٔ ايسَٚاْطٞ دا٥ًُا إيٞ اـٝاٍ، ٜٚبتعد عٔ ايٛاقع، ؾهإ " بٝتٗٛؾٔ " 

ْ٘ ٜطُع اهلل ُٜٗظ يف قاٍ "إٚخيٌٝ إيٝ٘ ؾُٝا " ؿْٛٝاتُٜ٘ٝطتُع يف داخً٘ إيٞ ض

"آذْٝ٘
(2)

"  

عٔ اإلسطاع ٚايعكٌ، ٚإٕ  َتٛيد٠ٚايتدٌٝ ٖرا نُا عٓاٙ ايسَٚاْطٕٝٛ سسن١ 

٘ اَتصاز يهٌ ا٫ٖتُاَات املدتًؿ١ عٓد ايٓكط١ اييت حيدخ ّْ، إنإ غ٦ٝا َتُٝصًا عُٓٗا

ايكدمي١ املأيٛؾ١ إيٞ أغٝا٤  ا٭غٝا٤ٌٝ طتشؾٝٗا متاع بني ايعكٌ ٚايعامل، عٓدَا ت

يكسٜب ددٜد٠ يف ايتذسب١ اإلبداع١ٝ ، ٖٚهرا ؾشني " ٜتِ خًل اؾدٜد ، ؾ٬بد يًبعٝد ٚا

َٔ إٔ ٜؿبشا أنجس ا٭غٝا٤ طبٝع١ٝ ٚست١ُٝ يف ايعامل ، إٕ ٖٓاى قدزًا َٔ املداطس٠ 

"كا٤ ايعكٌ ٚايهٕٛ ، َٚا اـٝاٍ ض٣ٛ ٖرا ايكدز َٔ املداطس٠ تيف اي
(3)

"  . 

ني : نٝـ تتِ ع١ًُٝ ٝٚايرٟ ُٜٗٓا يف ٖرا ايبشح ٖٛ اإلداب١ عٔ ايط٪ايني ايتاي

 ٝاٍ يف ٖرٙ ايع١ًُٝ ؟ .داع ايؿين ؟ َٚا ٖٛ دٚز اـباإل

إٕ اإلداب١ عٔ ٖرٜٔ ايط٪ايني ايهبرئٜ تطتدعٞ بايكسٚز٠ ؼ٬ًًٝ داخًًٝا 

 -يًشسن١ ايسَٚاْط١ٝ َٔ خ٬ٍ املٛقٛعات اٯت١ٝ :

 َعامل اؿسن١ ايسَٚاْط١ٝ . -7

 اؿسن١ ايسَٚاْط١ٝ ْٚعس١ٜ اإلهلاّ. -2

 دٚز اـٝاٍ يف ع١ًُٝ اـًل ايؿين. -3
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املٓٗر ايٛؾؿٞ، ٭ٕ اؾُاٍ ٖٛ عًِ ٚؾؿٞ ٜدزع ٚيكد مت ايتعٌٜٛ عًٞ 

ايعٌُ ايؿين باعتبازٙ ظاٖس٠ بػس١ٜ تدخٌ يف ؾُِٝ ايٓػاط ايسٚسٞ يًٛدٛد ايبػسٟ، 

ٚنريو ٫ خيًٛ ايبشح َٔ املٓٗر املكازٕ، ٚايرٟ حياذٟ دا٥ًُا املٓٗر ايٛؾؿٞ 

 اؾس.َطتٗدؾًا َكاب١ً اٯزا٤ ٚدًٗا يٛد٘ ، ناغؿًا َا بٝٓٗا َٔ تٛاؾل أٚ تٓ

 َعامل اؿسن١ ايسَٚاْط١ٝ . .1

  -أؾٌ ايه١ًُ : - أ

ٚيهٓٗا ع٢ً  اختًؿت ا٭قٛاٍ يف ْطب١ ايًؿع١ ايسَٚاْط١ٝ ٚاغتكاقٗا ايًػٟٛ،

" مبعين ايكؿ١ اـٝاي١ٝ ايط١ًٜٛ أٚ  Romanزٖا ا٭ؾًٞ " ا٭زدح َأخٛذ٠ َٔ در

.......  إسد٣ قؿـ املداطس٠ ٚاملػاَسات اييت ضادت ايكسٕٚ ايٛضطٞ ، غعسًا أٚ ْجسًا

ٚعٔ ٖرا اؾرز تؿسعت ٚتطٛزت نًُات ٚأٚؾاف أخسٟ يف كتًـ ايًػات 

شًُت ؾُٝا بعد َعاْٞ ؾايًػ١ ا٫لًٝص١ٜ عٔ ايؿسْط١ٝ  اقتبطتٗاا٭ٚزب١ٝ ....." ٚقد 

ايًؿع١ يف ا٫لًٝص١ٜ ناْت تدٍ ع٢ً  اـٝاٍ ٚاملػاَس٠ ....ٚأٍٚ َس٠ اضتعًُت ٖرٙ

ٖٛ َا مل ٜهٔ َطتشبًا يف ذيو ايٛقتيف اـٝاٍ ( ٚ مَٔ اإلغساْٛع ) 
 "4"  

با٤ ايؿسْطٝني ا٭ٚا٥ٌ دَٔ ا٭ ٛ( ٖٚ 7778-7772ٚيعٌ دإ داى زٚضٛ )

:" إٕ غطإ ٣ عريات ضٜٛطسا بكٛي٘سدَٔ اضتعٌُ ٖرٙ ايه١ًُ يف ٚؾؿ٘ إل أٍٚ

 ، ٭ٕ ايؿدٛز ٝـٕٓ عري٠ دطآعري٠ " بٝإ " أنجس ٚسػ١ٝ ٚزَٚاْط١ٝ َٔ غ

 . "5"ا ٗامخ١ ملٝاٖتٚايػابات أنجس َ

ملٓاظس ايػعس١ٜ ٚايكؿـ ٚؾاز ٜطًل عًٞ ا ٚقد اتطع َعين ايه١ًُ بعدٖا،

،  املٓطٟٛ ع٢ً ْؿط٘ملخ اـساؾ١ٝ، َٚٔ ثِ ع٢ً اإلْطإ اؿاد، ٚاؿٛاا٭ضطٛز١ٜ

 املطتطًِ ملػاعسٙ ٚأسصاْ٘ بكًل ٚاقطساب.

٫ بعد َٛاؾك١ بايرنس إٔ يؿع١ ايسَٚاْط١ٝ مل تعتُد يف ؾسْطا ؾعًًٝا إ ٌسٚددٜ

، أٟ بعد سٛايٞ عػسٜٔ ض١ٓ َٔ 7798ا٭نادمي١ٝ ايؿسْط١ٝ اييت نسضتٗا ض١ٓ 



www.manaraa.com

 
 
 

 770 اجمللة الليبية للدراسات

 ...............................................................................الرومانسية ومشكلة اإلبداع الفين

 

اَس٠ ، ٜٚتشدخ عٔ ػٚامل بًا ٜتعًل بايؿسٚض١ٝدين أتعاضتعُاهلا َٔ قبٌ زٚضٛ، ي

 " 6"ايعٛاطـ ٚاملػاعس ايؿسد١ٜ بًػ١ ٫ ؽكع نجريًا يكٝٛد ايتعبري ايه٬ضٝهٞ 

 أؽرت٘ ايًؿع١ سُٝٓا محًت َعين إسد٣ ٓطٞ املعين ايكَٛٞ اير٫ٟ ْٚ

اييت اضتعًُت ٚ Romaniusهلذات ضٜٛسا اييت تطٛزت ٖٞ اٯخسٟ عٔ يؿع٘ 

مبعين اٯداب ٚايًػات ايك١َٝٛ املتؿسع١ َٔ ايًػ١ اي٬ت١ٝٓٝ اٯّ
 "7"  

بكٛي٘:" َٔ َعاْٞ ٖرٙ ايه١ًُ:  ايه١ًُ أَا أمحد أَني ؾٝٛقح ٜٚؿؿٌ َعاْٞ

"" Romanceٚايطساؾ١ ٚايتػٜٛل، ٖٚرٙ املعاْٞ تتكُٓٗا ن١ًُ ايدٖػ١ ٚايعذب ٚاؾد٠ 
8 " 

، انتطبتٗا ن١ًُ " زَٚاْط١ٝ " ٚبكٝت ٌ ٖرا ٜ٪ند عًٞ مج١ً َعإ ٚأٚؾافن

قاؾع١ عًٝٗا ٚأُٖٗا: ايؿسٚض١ٝ ٚاملػاَس٠ ٚاملػاعس ايٓؿط١ٝ ٚاـٝاٍ ٚاملعين 

 ايكَٛٞ ٚغري ذيو مما دخٌ إيٝٗا َع تطٛز اٯداب . 

 .ايسَٚاْط١ٝ َٛقٛعات - ب

ٕ دٕٚ غريِٖ، إذ ٛاستهسٖا ايسَٚاْطٝيٝظ ٖٓاى َٔ َٛقٛعات قدٚد٠ 

عاؾٛا نٌ َا ٜتعًل بايككاٜا اإلْطا١ْٝ ذات ايؿ١ً بايؿسد ٚاجملتُع، ٚزنصٚا غاؾ١ 

١ ع٢ً ا٫ْؿعاٍ، ٚايبعٝد٠ عٔ اؾؿاف ايعاطؿٞ اييت ُع٢ً املٛقٛعات ايٛددا١ْٝ ايكا٥

 .يف زساهلا تطتِٜٗٛٗ ٜٚطسح اـٝاٍناْت 

إيٞ سد َا بني  ٚميهٔ اضتد٬ف َٛقٛعات َع١ٓٝ، ناْت داَعًا َػرتنًا

 ، ٚتهاد تٓشؿس يف : َععِ ايسَٚاْطٝني

 ايطبٝع١ . .7

 اؿب ٚايعراب ٚا٭مل . .2

 اؿدٜح عٔ ايرات . .3

 املٛت . .4

 ايتأٌَ ٚاؿًِ. .5
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  -تعريفات الرومانسية :
ايسَٚاْط١ٝ قد  إٕ َععِ ايتعسٜؿات اييت طسست، ظٗست يف َسس١ً مل تهٔ

بًا َتها٬ًَ، ٚيريو ؾكد اْؿبت تعسٜؿات ٖرٙ املدزض١ يف دْكذت بعد، ٚأقشت أ

أنجس َٓٗا يف ٚا٭خ٬ق١ٝ َٔ اؿا٫ت ايٓؿط١ٝ  َطتكا٠ع٢ً قا٫ٚت  ا٭ٚيٞاملساسٌ 

ط١ٝ أنجس َٔ قد ٚدد يًسَٚاْ ايباسجني بعضٔ املدٖؼ إٔ ٜهٕٛ ، َٚا٭غهاٍ ايؿ١ٝٓ

( مبا١٥  7845-7967ذٌٝ )ًٝغ ا٭ملاْٞ، مجعٗا ايٓاقد َا١٥ ٚمخطني تعسٜؿًا

ٌ " إٕ ٝست٢ ق. "9"ٚمخظ ٚعػسٜٔ ؾؿش١، دٕٚ إٔ ٜٗتدٟ إيٞ تعسٜـ ْٗا٥ٞ

 ايسَٚاْط١ٝ تتدر َٔ ا٭غهاٍ بكدز َا ؾٝٗا َٔ َ٪يؿني
"70". 

تعسٜـ ٖرٙ  حياٍٚعٔ اضتدؿاؾ٘ مبٔ  ٟريؾايٚبٓؿظ ا٫ضتػساب، عرب بٍٛ 

 "77"ايعكٌ إذا ساٍٚ تعسٜـ ايسَٚاْط١ٝهٕٛ املس٤ غري َتصٕ ٫ٜبد َٔ إٔ :" املدزض١ قا٬ً٥

اب َٚع ذيو ، ٫بد َٔ ذنس بعض ايتعسٜؿات ، َعتُدٜٔ عًٞ املٓعسٜٔ َٔ نّت

 ايسَٚاْطٞ ٚطبٝعت٘ َٔ د١ٗ ثا١ْٝ. ا٭دبادٖا َٔ د١ٗ ، ٚعًٞ سكٝك١ ايسَٚاْط١ٝ ّْٚك

ْٗا ايؿٔ ( قا٬ً٥ " إ 7854-7775غًٝٝٓؼ )  ا٭ملاْٞؾٗا ؾُٝا بعد ايٓاقد ٚعّس

ايرٟ ٜهػـ يف ؾٛز ، ٚبٛاضط١ اؿدع ايؿين عٔ ا٭ؾهاز املطًك١ ايها١َٓ يف أضاع 

نتػاف َٚعسؾ١ ايعاٌَ احملدٚد عًٞ ا ايٛاقع، ٚايكادز بػهٌ أعُل َٔ ايعكٌ اإلْطاْٞ

 ."72"احملٝط بٓا

ايسٚح ايػاعس١ٜ :"ٗا( ٜعسف ايسَٚاْط١ٝ بأْ 7877- 7797ٚنتب أٌَٝ دٜػإ)

 "73" يف َكابٌ ايسٚح ايٓجس١ٜ 

سسٝت٘ " ٖسْاْٞ " ؾكد طٚيف َكد١َ َ(  7885- 7802أَا ؾٝهتٛز ٖٝذٛ ) 

 ." 74"ا٭دب " يٝرباي١ٝ  أْٗاف ايسَٚاْط١ٝ بهًُتني عّس

:" بأْٗا ا٭دب ايرٟ تػًػٌ عُكًا يف أضساز  ١Soumet ٝؾٗا ايػاعس ضَٛٚعّس

 ." 75"قًٛبٓا ، َٔ خ٬ٍ عبكس١ٜ ا٫ْؿعا٫ت اييت ميتًهٗا ا٭دبا٤ " 



www.manaraa.com

 
 
 

 772 اجمللة الليبية للدراسات

 ...............................................................................الرومانسية ومشكلة اإلبداع الفين

 

، مبا دا٤ يف َٛضٛع١ تِ ايه٬ّ يف تعسٜؿات ايسَٚاْط١ٝبكٞ إٔ ؽ

universalis  ِٜٛٚاهل١ٜٛ اؿكٝك١ٝ يًسَٚاْط١ٝ، ٖٚٛ مبجاب١ ايتًدٝـ  ا٭ؾٍَٛٔ تك

    ايٛايف ملجٌ ٖرا املٛقٛع.

ح يف اؿكٝك١ ٫ غ٧ َٔ املعاْٞ ايكدمي١ اييت ٚقعت بٗا ايسَٚاْط١ٝ ٜؿ   

، ٚنآب١ ا٭ط٬ٍ، أٚ .. نايعٛد٠ إيٞ ايكسٕٚ ايٛضطٞإط٬ق٘ ع٢ً ٖرٙ اؿسن١ ايعع١ُٝ

ب ايطبٝع١ ، ٚايػعٛز املتعاظِ با٭ْا َسنصًا ايسغب١ يف ايػسٜب، ٚايًٕٛ احملًٞ ٚس

 " 7نٌ ذيو أَٛز ثا١ْٜٛ إٕ مل تهٔ خازد١ٝ"يًهٕٛ، ٚنريو ايتشسز َٔ ايكٛاعد ،

ٔ يف ُهٜ –خًـ نٌ ايٓعسٜات ٚايتعسٜؿات املتك١ٓ  -دٖٛس ايسَٚاْط١ٝٚ

ٔ ايػسم إيٞ ايػسب، ساي١ اي٬زقٞ ع ايسٚح ايبػس١ٜ ، َٔ ؼٝاٖااؿاي١ ايػعٛز١ٜ اييت 

   " 76"يًشب"  ٢ايعطػ قًٛبايبشح عٔ ٤ٌَ ايؿساؽ يف  ،ايٛاقع اؿاقس، ٚايبشح عُا ٚزا٤ٙ

ييت تٓاشع خاطس ِ ؾإٕ دٖٛس ايسَٚاْط١ٝ ٜهُٔ يف ٖرٙ اؿاي١ اٚبه١ًُ أع

٘ يف تٛق٘ ايدا٥ِ ملعاْك١ ايٛدٛد ايهًٞ ٚا٫غرتاب ايًرٜد يف ايسَٚاْطٞ ٚٚدداْ

 .!تكاعٝؿ٘

٫ باع ب٘ َٔ تعسٜؿات املرٖب ايسَٚاْطٞ، مل ؼط َس َعٓا ست٢ اٯٕ، عدد 

ايعا١َ، َٚٔ  ا٭دب١ٝدٖٛسٙ، ٭ْٗا بكٝت قُٔ املؿاِٖٝ  إيٞبطبٝع١ ا٭دب ٫ٚ ْؿرت 

قرتاب َٔ ٖرا اؾٖٛس، ٫بد َٔ دزاض١ ؿع١ اإلهلاّ يف اإلبداع ايؿين َٚا أدٌ ا٫

 ايرٟ قٌٝ ؾٝٗا.

 .اؿسن١ ايسَٚاْط١ٝ ْٚعس١ٜ اإلهلاّ يف ايؿٔ .2

لد  ، إِذداع ايؿينبُتعّد ْعس١ٜ اإلهلاّ يف ايؿٔ َٔ أقدّ ايٓعسٜات اـاؾ١ باإل

 .ا٭ٚيٞ َتػًػ١ً يف أعُام ايتازٜذغرزتٗا 

ٚقد  هلاّ يف ايؿٔ َٖٛريٚع يف إيٝاذتَ٘ٚٔ أبسش َٔ ؼدخ عٔ ْعس١ٜ ا٫

نإ ذيو يف ايؿرت٠ املُتد٠ َٔ ايكسٕ ايتاضع إىل ايعاغس قبٌ امل٬ٝد سٝح اضتذد٣ 
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م.ّ ( عٔ  480-540، نُا ؼدخ ٖرياقًٝطظ ) زبات ايػعس إٔ ٜٓعُٔ عًٝ٘ باإلهلاّ

، ٚتسدد ْؿط٘ قا٬ً٥:" إْين نايعساؾات ايًٛاتٞ ٜؿدزٕ يف ن٬َٗٔ أٜكا عٔ ٚسٞ ٚإهلاّ

 ." 77 "َس ايعؿٛز ع٢ً أؾٛاتٗٔ سكا٥ل إهل١ٝ

أزعٞ  م.ّ ( عٔ ْؿط٘ ؾكاٍ:" ٚبُٝٓا نٓت 777-848) دٖصٜٛ خٚؼد

يف دطُٞ زٚح  ٔؿػْقد  إٔ زبات ايػعس ٌٝ يُٞخقطعاْٞ عًٞ ضؿح دبٌ مبدٜٓيت 

" 78"غٓٝ٘٘ ٚأنتُبُت أ، ؾأخرايػعس
١ ظٗست ي٘ ٛد أٜكا :" نٝـ إٔ اٯهلٜٖص ٚخيربْا . 

٘ آي١ َٛضٝك١ٝ يٝعرب عٔ تٚأعط Heliconبُٝٓا نإ ٜسعٞ أغٓاَ٘ عٓد أقداّ تٌ 

 ."79"زضايت٘ نُػين 

ٚبٗرا لد تساثًا قدميًا ُّٜؿٛز اإلبداع ايؿين عًٞ أْ٘ ع١ًُٝ ٫ عك١ًٝ، بإزداعٗا 

إيٞ ْٛع ايٛسٞ أٚ اإلهلاّ، ؾايؿٓإ ٜطتًِٗ عًُ٘ ايؿين ٫ َٔ عكٌ ٚاٍع، ٚإمنا ٖٛ 

طتًِٗ َٔ ق٠ٛ إهل١ٝ عًٝا، أٚ َٔ ٚسٞ مساٟٚ خازز ، ٚخري َٔ أغاد بٓعس١ٜ اإلهلاّ ٜ

تازخيٝا  ايرٟ ّٜعد املط٪ٍٚ م.ّ ( 347-427)ايػاعس اإلهل١ٝ ٖٛ أؾ٬طٕٛ  ٚبٛضاط١

َٔ عًُا٤ اؾُاٍ  مجٗس٠اْتػازٖا بني طب إيٞ سد نبري ٓعٔ ٖرٙ ايٓعس١ٜ ٚإي١ٝ ُٜ

ايٓكد ايؿين، ؾكد نإ ٖرا ايؿًٝطٛف ايْٝٛاْٞ ايععِٝ أٍٚ َٔ ذٖب إيٞ ايكٍٛ  ٚأؾشاب

هلٞ، َٚٓتًٗٝا داع ايؿين ٫ خيسز عٔ نْٛ٘ مثس٠ يكسب َٔ اإلهلاّ أٚ اؾٕٓٛ اإلببإٔ اإل

 أٚ اإلهلاّ.يٛسٞ ٖٛب استكٓت٘ اٯهل١ ٚخؿت٘ بٓع١ُ اإيٞ إٔ ايؿٓإ َا ٖٛ إ٫ إْطإ َٛ

ٛب١ بإ٫ إذا نإ ؾادزًا عٔ عاطؿ١ َػ –أؾ٬طٕٛ عٓد  –٫ٚ ق١ُٝ يًػعس 

٬ ؾ، أٚ ٚدد اؿب،٤٠ٛبٚإهلاّ ٜعرتٟ ايػاعس ؾٝ٘ َا ٜػب٘ ايٓػ٠ٛ ايؿٛؾ١ٝ، أٚ ْػ٠ٛ ايٓ

، إذ إٔ غعس املس٤ ايبازد ايعاطؿ١ ٜعٌ دا٥ًُا ٫ تهؿٞ ايؿٓع١ ٚسدٖا ـًل ايػعس

ف زٚسًا دس٠ ي٘ إ٫ إذا ؾاإغسام ؾٝ٘ إذا قٛزٕ بػعس املًِٗ، ع٢ً إٔ ٖرا اإلهلاّ ٫ مث

 .عًٝٗا ا٭دٝاٍ ٢رتبؾ ا٥ٌؿكذد بأْاغٝدٖا ايمتّخريٙ 
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د أقٛاي٘ دٚقدميًا أثس أؾ٬طٕٛ بؿًطؿت٘ يف ٖرٙ ايٓاس١ٝ يف ايٓكد ايسَٚاْٞ ، ؾس

عس ؾدٜل اٯهل١ اإٕ ايػ، ٚقد ضذٌ ذيو يف بٝتني "اع ايػاعس اي٬تٝينٛزسٕٚ ٖٚػغٝ

قد ّٖرب بػٓا٥٘ اإلْطإ املتٛسؼ ايرٟ نإ ًَطدًا بدَا٤ املرابح ايبػس١ٜ سني نإ 

 . "20"ٜتػرٟ بجُس أغذاز ايبًٛط 

َٚٔ ثِ دا٤ت ا٭ؾ٬ط١ْٝٛ اؾدٜد٠ ، ؾعًُت ع٢ً تٛطٝد دعا٥ِ تًو ايٓعس١ٜ 

اٙ اهلل ًَه١ بس ٟ قددغري عاايؿٓإ َٛدٛد  ََّأضاد بني ايٓاع ايؿٛؾ١ٝ يف ايؿٔ، ست٢ 

 اإلبداع ايؿين اييت تهطب نٌ َا تًُط٘ طابع ايطشس ٚايطس ٚاإلعذاش !!.

عؿس ايٓٗك١ ، إذ ناْٛا جيدٕٚ ايؿٓإ د٣ ب٘ عًٞ ٚد٘ اـؿٛف ٖٚرا َا ْا

 ٜٚؿطسٕٚ ا٭عُاٍ ايؿ١ٝٓ بأْٗا مثس٠ ملًه١ ضشس١ٜ ٫ٚ ْعري هلا عٓد عا١َ ايٓاع.

اإلهل١ٝ قسٚز٠ ايعٌُ ٚاؾٗد  ١بهلاٖرٙ اب عؿس ايٓٗك١ أقاؾٛا إيٞ ٚيهٔ نّت

ٚنإ ٫بد يدِٜٗ َٔ ادتُاع ايطبٝع١ ٚايؿٔ، ٚيكد غابت ؾهس٠ ايؿٓع١ ٚاؾٗد يف ايعؿس 

( ٖٞ ايطا٥د٠ يد٣ ايه٬ضٝهٝني، م.ّ 322- 384ناْت ؾًطؿ١ أزضطٛ ) ايه٬ضٝهٞ إذ

اي٬غعٛز ٚست٢ إذا دا٤ ايسَٚاْطٕٝٛ أسٝٛا آزا٤ أؾ٬طٕٛ َٔ ددٜد، ؾأؾبح اإلهلاّ 

، ٚتسدٝشًا تدادًا َٔ ايسَٚاْطٝني بايػدؿ١ٝعايػعس ايؿادم، ٚمل ٜهٔ ذيو إ٫ ا ٞبعَٓ

   .ْٛٗاض١ٜ اييت ناْٛا ٜكدسدؿكٛم ايكًب ع٢ً سكٛم ايعكٌ، ٚاْتؿازًا يًؿ

اع اؿسن١ ايسَٚاْط١ٝ يف ايؿٔ بتٚددت ْعس١ٜ اإلهلاّ زٚادًا عٓد أٖٚهرا 

تتبع ايكسحي١ أٚ ايعبكس١ٜ ، طٜ ايؿين عٓد ايسَٚاْطٝني داعبٚا٭دب، ٚاـًل ايؿين أٚ اإل

ٚايبشح عٔ ايعبكس١ٜ عٓدِٖ ٜكٛدْا إيٞ َؿدز ايبشح عٓٗا ، ٚبٗرا ؾإٕ ايسَٚاْطٝني 

بكس١ٜ ؾإٕ َؿدز ٖرٙ ايعبكس١ٜ ٫ ميهٔ إٔ تكدٕٚ إٔ َٔ سؿٌ عًٞ ْٛع َٔ ايعٜع

ييت أدخًت يف زٚح ١ٝ ْؿطٗا ٖٞ اٜهٕٛ غري إهلٞ ، ٚايعاٖس إٔ طبٝع١ اـرب٠ ايؿٓ

إٔ نٌ َا يف اإلبداع ايؿين ضشس ٚضس ٚإعذاش ؾهإ َٔ ذيو إٔ ضا٤  ايؿٓاْنينجري َٔ 

 "27"ععِٝ بدٕٚ إهلاّ .ؾٔ بِٝٓٗ ايعٔ بأْ٘ يٝظ مث١ 
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( حيدثٓا عٔ اإلبداع ايؿين ؾٝكٍٛ :"  Goethe ( )7749 -7832ٖٚرا غٛت٘ )

ذات د٫ي١ بٌ نٌ ؾهس٠ خؿب١ تٓطٟٛ  ٔ زؾٝع، ٚنٌ ْعس٠ ْؿاذ٠ؾذ٘ ٓتإٕ نٌ أثس ٜ

بايكسٚز٠ َٔ نٌ ضٝطس٠ بػس١ٜ، نُا أْٗا  تًؿ٠ ٚثسا٤، ٖرٙ نًٗا ٫بد إٔ تدَّسع٢ً 

ًُه٘ ست٢ تأضري يػٝطإ ٜ َٔ إٔ تعًٛ ع٢ً غيت ايكٟٛ ا٭زق١ٝ، ؾإ٫ْطإ ٫بد أٜكًا

ا إٔ " ٚبعباز٠ أخسٟ ميه22ٓٓسس َطتكٌ ميًو عل شَاّ ْؿط٘ " أْ٘ٚيٛ ٚقع يف ظٓ٘ 

َتًكٞ  أدا٠ يف ٜد ق٠ٛ عًٝا ، أٚ ٖٛ با٭سس٣ْكٍٛ إٔ اإلْطإ ٫ خيسز عٔ نْٛ٘ 

 ٞ ايتأثريات اإلهل١ٝ .غتَّ تاش ٫ضتكباٍمم

( عٔ اإلهلاّ املؿاد٧ ؾٝكٍٛ " ٖٓاى خيٌٝ  7900- 7844ػ٘ ) تٚحيدثٓا ْٝ

ٖٓا يًطبٝع١، ٚيطإ ساٍ يك٠ٛ عًٝا ؾا٥ك١  ٚأدا٠إيٝو أْو قد أؾبشت فسد ٚاضط١ 

٫بد يٓا َٔ أ٫ ْطتشكس يف أذٖآْا ؾهس٠ ايٛسٞ، مبعين إٔ غ٦ًٝا عُٝكًا دًْٓٛٝا َجريًا، 

خازم  ٫ ًٜبح إٔ ٜؿبح عًٞ سني ؾذأ٠ َطُٛعًا َٚس٥ًٝا بدق١ غري عاد١ٜ ٚؼٍد

، ٜٚأخر دٕٚ إٔ بشحإٔ ٜبشح، ٜٚأخر دٕٚ إٔ ٜ ٕيًطبٝع١، ٖٚهرا ٜطُع اإلْطإ دٚ

بسم خاطـ دٕٚ أدْٞ  ٞا ٖجل ايؿهس٠ يف ذٖٓ٘، ٚنأمنبٓح ٚتٜٓتطا٤ٍ َٔ ايرٟ مي

ػُس اإلْطإ ْػ٠ٛ ايٛدد ، تتسدد، بٌ دٕٚ إٔ ٜهٕٛ مث١ َٛقع ٯٟ اختٝاز، ٚسُٝٓا 

َٔ خ٬ي٘ أسٝاًْا عًٞ  ؿسفَٓطًكًا ٜ ب٘ ؾٗٓايو ًٜتُظ ايتٛتس ايعٓٝـ ايرٟ ٜطتبد

غهٌ ؾٝض َٔ ايدَٛع ، ٜٚػعس اإلْطإ بأْ٘ قد ؾكد نٌ ضٝطس٠ عًٞ ْؿط٘ ٚإٔ مث١ 

قػعسٜس٠ ساد٠ قد أخرت تطسٟ يف عسٚق٘ َٔ أمخـ قدَ٘ إيٞ ق١ُ زأض٘ ....ٖٚرا 

أٚ إشا٤ اْؿذاز عٓٝـ ٬ٍ تاّ عٔ اإلزاد٠، ٚنأْٓا ٖٓا نً٘ ٫بد َٔ إٓ حيدخ يف اضتك

 ي١١ٖٝٛ، ٚايك٠ٛ، ٚا٭ٖذّٛ ساد يًشسٜ
 "23 "

. 

ا يًشعات اإلهلاّ املؿاد١٦ ، ؾإذا ٓٗبقد ْ A. Daudetت٘ دٚنإ ايؿْٛظ دٚ

هتب يف مح٢ ؾ٬ ٜتٛقـ أبدًا، ٜٚطتٓؿر َععِ ايٛقت ٜدُٖت٘ يًشع١ ٜٓدؾع 
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، ٖٛ َتٛقـ عٔ ايهتاب١ املدؿـ يَٓٛ٘، ٚقد ٜرٖب َٓ٘ اإلهلاّ ؾذأ٠ نُا دُٖ٘، ؾإذا

"ٜٓتعس ايًشع١ ايكاد١َ ٚقد ٫ تطسأ قبٌ ضٓٛات 
 24  ". 

ّٕٜٚتكح َٔ ايٓؿٛف ايطابك١  ايؿٓإ ٜطتًِٗ عًُ٘ ايؿين ٫ َٔ عكٌ ٚاع أٚ  أ

غعٛز ظاٖس أٚ فتُع َعني أٚ تازٜذ ؾٔ ضابل، ٚإمنا ٖٛ ٜطتًِٗ ٖرا َٔ ق٠ٛ إهل١ٝ 

َتٛقع١،  ؾذأ٠ غريعًٝا، أٚ َٔ ٖٛادظ ضشس١ٜ غٝب١ٝ، ٚؿعات اإلبداع ايؿين تأتٞ 

 ٠ ٚضٝطستٗا.داز، ٖٚٞ بعٝد٠ عٔ اإلب١ بأشَات اْؿعاي١ٝ ساد٠ أسٝاًْاٖٚٞ ؿعات َؿشٛ

ٚمل ًٜبح أؾشاب ايٓصع١ ايسَٚاْط١ٝ إٔ قدَٛا يٓا ايؿٓإ بؿٛز٠ ايسدٌ املًِٗ 

اذ، ٚقدز٠ ٖا١ً٥ عًٞ ، ٚسظ َسٖـ ٚبؿري٠ ساد٠، ٚإدزاى ّْؿَػبٛب١ايرٟ ٜتُتع بعاطؿ١ 

! ٚمل جيد ايؿٓإْٛ أْؿطِٗ أٟ بادت٘٘ أٚ عٝٗٗٞ بِٗ اٯَس إيٞ تأيتَِْت٢ يكد اا٫بتهاز، س

٠ ايرٜٔ ٜتُتعٕٛ مبصاز خاف ٫ ٜتؿل َع أَصد١ دسح يف إٔ ٜعٗسٚا يٓا مبعٗس ايعباقس

ا يٓا اإلبداع ايؿين بؿٛز٠ اإلهلاّ ؿٛزٜٚإٔ  شاٚيٛا بدٚزِٖؾ، غريِٖ َٔ عا١َ ايٓاع

 ، أٚ ايٛسٞ اإلهلٞ ........اخ.يفايدٜين، أٚ ايٛدد ايؿٛاملؿاد٧، أٚ ا٫لراب 

 تني( ٫َٚاز7863-7797) ٚدٚقٝيننٗٝذٛ  – بعكِٗ عٓدٚٚؾًت 

( إيٞ َستب١ ايسضاي١ ايطُا١ٜٚ، ؾريٟ ٖٝذٛ 7822-7792غًٝٞ )ٚ .(7770-7869)

 بايعكبات، َٚٓازًا ٜٓرييف ايػاعس َِػع٬ً ٜٗدٟ ايػعٛب املتعجس٠ إيٞ دزبٗا املصزٚع 

طٝشًا تعكد ايرٜٔ " ٜرتنص ؾِٝٗ اهلل َٚب٘، ٚضاسسًا َٔ ايطشس٠، ٢بٓساؾًا ٜعاملطتكبٌ ، ٚ

" 25" اإلْطا١ْٝ عًٝ٘ زدا٤ٖا
. 

يد٣ ايػعسا٤ ايسَٚاْطٝني ٜػسسٗا نٌ َِٓٗ ٖرٙ ايؿهس٠ ٖادطًا  ٚقد أقشت

ا أٜكًا. ٜكٍٛ: اهلل ٜتذ٢ً إَ ًٟٛ، ْٚباٖت٘ ايسبا١ْٝ ، ؾٓذد ٖٝذٛٚؾكًا إلسطاض٘ ايع

١ ايتععِٝ ػاغس٠ يف ايطبٝع١ ٚإَا بٛاضط١ ايػاعس ٖٚٛ ايكا٥ٌ كاطبًا ايػعسا٤ بًبَ

-7772) ْٛؾايٝظٜٚسٟ  ."26"ػعح ايعايٕٛ ٚايتُٝٝص:" أٜٔ ايػعسا٤ املكدضٕٛ، ايُّ

ٜطتطٝع  متجًٝ٘ ، ( ايػاعس ٚايٓاقد ا٭ملاْٞ " إٔ ايػعس ٜٓؿر إيٞ متجٌٝ َا ٫  7807
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هلرا ناْت ي٘ ؾ١ً ق١ٜٛ باؿاض١ اييت ٫ تتٛؾس إ٫ يٮْبٝا٤ ، ٚإيٞ ز١ٜ٩ َا ٫ ٜسٟ ، ٚ

 ."  27"نُا ناْت ي٘ ؾ١ً باملعين ايدٜين ، ٚبا٫لراب ايسٚسٞ بؿؿ١ عا١َ 

 ايٝٓابٝع ٣سدْعس١ٜ اإلهلاّ ا٭ؾ٬ط١ْٝٛ ناْت إٜتكح َٔ ايٓؿٛف ايطابك١ إٔ ٚ

     ايسَٚاْطٝني . ٚا٭دبا٤ا٭ٚيٞ يًػعسا٤ 

  -دٚز اـٝاٍ يف ع١ًُٝ اإلبداع ايؿين : .3

ٜتٓاضب متاًَا َع ْعس١ٜ  أؾاض ايسَٚاْطٕٝٛ أٜكا يف باب اـٝاٍ، ٚاـٝاٍ

" إٕ َادٟ ٜكٍٛ ْٝتػ١: غري ٚاقعٞ أٚ غري، نُا ٜتٓاضب َعٗا اؿًِ ٚنٌ َا ٖٛ اإلهلاّ

أٚ  اإلهلاّ قسب َٔ ايطهس ٚايٓػ٠ٛ ٚايتدرٜس، نُا إٔ اـٝاٍ ايؿين قسب َٔ اؿًِ

" 28" اهلًٛض١ أٚ اهلربإ 
. 

تعد عٔ ايٛاقع ٜكٍٛ دإ داى ايسَٚاْطٞ ٜسنٔ دا٥ًُا إيٞ اـٝاٍ ، ٜٚب

ًت أؽٌٝ ٚأسًِ، ٫ ً، بٌ يعت بٗاٝ:" يٛ ؼٛيت خٝا٫تٞ إيٞ سكا٥ل ملا انتؿزٚضٛ

ساغًا ٫ ميً٪ٙ غ٤ٞ، إْ٘ ْٛع َٔ ؾتكـ زغبيت عٓد سٍد، ٯْٞ ٫ أشاٍ أدد يف ْؿطٞ 

َٚا " 29"إيٝٗا "  ٔ أسظ عاديتٚيهايكًب مٛ َؿدز َتع١ ٫ عًِ يٞ بٗا،اْط٬م 

إٔ ٜهٕٛ ي٘ دٓاسإ ٜتبع بُٗا  Faustأزٚع خٝاٍ " غٛت٘" سُٝٓا ٜتُين يف ؾاٚضت 

ايٓٗاز َٔ أَاَ٘ ٚايًٌٝ َٔ ٚزا٥٘ ٚايطُا٤ دٕٚ زأض٘ ٚاملٛز  ،ايػُظ يف ؼًٝكٗا

 ." 30"كٝك١ اييت أخؿتٗا عٓ٘ ايعًّٛ ؼت أقداَ٘ ، ٚس٦ٓٝر ٜتاح ي٘ إٔ ٜهػـ عٔ اؿ

ايؿٛز يف عٗد  عٚنإ َٔ أبسش َٔ عح يف اـٝاٍ ٚأثسٙ يف اخرتا

"37"ايسَٚاْطٝني ٚزدش ٚزخ 
( أَا  7834-7772).  "32" ريدزي( ٚنٛ 7770-7850) 

سٙ يف ايؿٛز٠ ايؿ١ٝٓ ثكدز َا عين بأبٚزخ ؾًِ ٜعٔ بايبشح يف اـٝاٍ َٔ سٝح ٖٛ 

" اـٝاٍ ٖٛ ايكدز٠ عًٞ اخرتاع َا ًٜبظ ايًٛسات املطسس١ٝ يباضًا  ايػعس١ٜ ٚعٓدٙ إٔ

١ ، أٚ ٖٛ ؿؾٝ٘ تهتطٞ أغداف املطسس١ٝ ْطٝذًا ددٜدًا ، ٜٚطًهٕٛ َطايهِٗ ايطسٜ

تًو ايكدز٠ ايهُٝا١ٜٚ اييت بٗا متتصز َعًا ايعٓاؾس املتباعد٠ يف أؾًٗا ٚاملدتًؿ١ نٌ 
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ْٛع  ٚسني ٜطٛم اـٝاٍ َكاز١ْ ؾٗٛ "33"  فُٛعًا َتأيؿًا َٓطذًُاؿريا٫خت٬ف نٞ ت

٫ تصاٍ تباغس ضًطاْٗا ع٢ً ايعكٌ َٓر  املػاب١ٗ اييتَٔ تؿٜٛس اؿكٝك١ عٔ طسٜل 

أنجس مما تتٛقـ عًٞ ايط١ُ  ؿع١ إدزانٗا، ٚتتٛقـ ٖرٙ املػاب١ٗ عًٞ ايتعبري ٚاٯثس

ايعاٖس٠ ٚايػهٌ، نُا تتٛقـ ع٢ً اـؿا٥ـ اؾٖٛس١ٜ ايرات١ٝ أنجس مما تتٛقـ ع٢ً 

ايؿؿات ايعسق١ٝ اـازد١ٝ، ثِ إٕ ايؿٛز ٜ٪ثس بعكٗا يف بعض ع٢ً ْطل ٚاسد، 

ٚاـٝاٍ ٚعٞ ذٚ ضًطإ ثابت ايدعا٥ِ، ٫ ٜٗتدٟ املس٤ إيٝ٘ ٭ْ٘ ٜعذص عٔ ايٛقٛف 

 ٣ إذا عسؾ٘ عٔ طسٜل ايػعٛز ٚس٦ٓٝر ٫ تطتطٝع ق٠ٛ أخسٟ َٔ قٛع٢ً ععُت٘ إ٫

 " 34"كٌ إٔ تكعؿ٘ أٚ تؿطدٙ أٚ تٓكـ َٓ٘ عاي

ٟ ايعكٌ َٛذا َها١ْ تؿٛم ُق –يف فاي٘ ايؿين  –ٚيف ٖرا نً٘ أؾبح اـٝاٍ 

ع٢ً تؿٜٛس اؿكٝك١ ،  َتآشز٠طك١ تتذٗا َٜٓع٢ً غسط إٔ تهٕٛ ايؿٛز اييت  اٯخس٣

ب عٓد ايؿٓإ ٖٛ ايرٟ ٜٛسٞ إيٝ٘ برتمج١ املعاٖس ايطبٝع١ٝ يف ؾٛز٠ ؾاـٝاٍ اـؿ

ٚؾعٌ اـٝاٍ إمنا ٜعٗس سكٝك١ يف ع١ًُٝ ا٫ختٝاز بني  ِٝ س١ٝ،ْٚتسا َٓع١َٛأغٝا٤ 

   َعٗا ٚا٭سداخ اييت ٜٓؿعٌ هلا ٚاملعاٖس اييت ٜتأثس بٗا. ا٭غٝا٤ اييت ٜتذاٚب

بني ايِٖٛ ٚاـٝاٍ ، ٜٚكسز مسٛ ايجاْٞ  words worthٜٚؿسم ٚزدشٚزخ 

، ٜٚطدسٖا ملػاعس ؾسد١ٜ عسق١ٝ  مبعاٖس ايؿٛز٠ ،رت، ؾايِٖٛ ضًيب ٜػ ا٭ٍٚٚخطس 

َا ًٜشع٘  أَا اـٝاٍ ؾٗٛ ايعدض١ اير١ٖٝٓ اييت َٔ خ٬هلا ٜسٟ ايػاعس َٛقٛعات

 أؾ١ًٝ يف غهًٗا ٚيْٛٗا.

ٚقد نإ" ٚزدش ٚزخ " َٔ دعا٠ اـٝاٍ املُدّعِ بايعاطؿ١ ٜكٍٛ يف زضاي١ 

د َٓٗا غعسى إٕ َػاعسى ق١ٜٛ ؾجل يف ٖرٙ املػاعس، ؾٝطتُ "إيٞ غاعس ْاغ٧ :ٚدٗٗا 

ٜٚكٍٛ  "35"ٓاضل ٚغهٌ، نُا تطتُد ايػذس٠ َٔ ايك٠ٛ اؿ١ٜٛٝ اييت تػرٜٗا َا ي٘ ت

(: " ايؿٛز ؾٝ٘ 7676-7564)يف سدٜج٘ عٔ غعس غهبري Coleridgeدز نٛيري

 ."36"يف ؾٝاغتٗا خاقع١ يطٝطس٠ ايعاطؿ١  ٭ْٗا١ً ، َٚا ذيو إ٫ ٝبساٖني عبكس١ٜ أؾ
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ٚعٓدَا أعًٔ ايسَٚاْطٕٝٛ إٔ ايؿٔ ؾٝض تًكا٥ٞ يًُػاعس ناْٛا ٜعٕٓٛ بٗرا 

ايٓعسٜات ايه٬ضٝه١ٝ ايكدمي١ ٚاؾدٜد٠ بأمناطٗا املطتكس٠ ، ٚايتشٍٛ إيٞ  تدَري

 رٟ ؾٛزت٘ ايجٛز٠ ايؿسْط١ٝ .اإلْطإ اي

 " أغعاز  سدٜح " ٚزدش ٚزخ " يف َكد١َ نتاب٘ٚقد بدأ ٖرا بٛقٛح يف 

ٜكٍٛ :" املٛقٛع ا٭ضاضٞ املكؿٛد  داؾدٜغٓا١ٝ٥ " عٓدَا نتب َٛقشًا ٖرا ا٫ػاٙ 

ٗا ؿؾٚأٚ  ٚز٩ٜتٗاايعا١َ،  َٔ ٖرٙ ايكؿا٥د نإ ٖٛ اختٝاز أسداخ َٚٛاقـ َٔ اؿٝا٠

تكا٠ ٜطتددَٗا ايٓاع بايؿعٌ ، ٚإٕ ٜعًٗا يٕٛ خاف َٔ ٓاإلَهإ بًػ١ َبأضسٖا قدز 

ٚبٗرا  "37"اـٝاٍ، سٝح جيب إٔ تكدّ ا٭غٝا٤ ايعاد١ٜ يًؿِٗ َٔ ٚد١ٗ غري َعتاد٠ 

ٌ نٌ غ٤ٞ ٖٚٛ اـٝاٍ، ايرٟ ٜطتطٝع قبَتاش ب٘ ايؿٓإ أ٫ًٚ ٚأغاز ٚزدش ٚزخ إيٞ َا ا

" 38"اطٓ٘ يتعٛد ؾتٓري اؿٝا٠ ايؿٓإ بٛاضطت٘ إٔ ٜعهظ املػاعس عًٞ ب
 . 

ؾأؾاض ايكٍٛ " يف اـٝاٍ ٚأثسٙ يف تهٜٛٔ ايؿٛز٠ ايػعس١ٜ  نٛيريدزثِ دا٤ 

( اييت ؾسقت بني اؿهِ اؾُايٞ  7804-7724ناْط )َتأثسًا يف ذيو بؿًطؿ١ 

    .نريو َٓ٘ َٚٔ ؾدٜك٘ ٚزدش ٚزخ يف دزاض١ اـٝاٍ. أؾادٚاؿهِ ايعكًٞ ، نُا 

 اـٝاٍ إيٞ ْٛعني : اـٝاٍ ا٭ٚيٞ ٚاـٝاٍ ايجاْٟٛ .ٜٚكطِ نٛيٝدز 

ٚاـٝاٍ ا٭ٚيٞ ٖٛ ايك٠ٛ اؿ١ٜٛٝ ٚايعاٌَ ا٭ٍٚ يف نٌ إدزاى إْطاْٞ ٖٚٛ 

، ؾهٌ إدزاى عًُٞ ٫بد  اإلْتادٞعًُٞ يف ٚظٝؿت٘ ٜٚكابٌ َا ٜدعٛٙ " ناْط " اـٝاٍ 

  ؾٝ٘ َٔ ٖرا ايٓٛع َٔ اـٝاٍ .

ؿطشب دا٥ًُا بايٛعٞ يًدٝاٍ ايطابل، ُٜٚأَا اـٝاٍ ايجاْٟٛ ؾٗٛ ؾد٣ "

اإلزادٟ، ٖٚٛ ٜتؿل َع اـٝاٍ ا٭ٍٚ يف ْٛع عًُ٘، ٚيهٓ٘ خيتًـ عٓ٘ يف دزد١ 

ٚطسٜك١ عًُ٘، ٭ْ٘ حيًٌ ا٭غٝا٤ ، أٚ ٜ٪يـ بٝٓٗا أٚ ٜٛسدٖا أٚ ٜتطاَٞ بٗا ، يٝدسز 

" ناْط " ٖٚرا ايٓٛع َٔ اـٝاٍ ٜدعٛٙ .  "39" "َٔ نٌ ذيو غًل ددٜد ، ٚفاي٘ ايؿٔ

 اـٝاٍ اؾُايٞ .



www.manaraa.com

 
 
 

 720 اجمللة الليبية للدراسات

 ...............................................................................الرومانسية ومشكلة اإلبداع الفين

 

ايك٠ٛ ايعًٝا عًٞ متجٌٝ  – نٛيريدزيف زأٟ  –ٚيف اـٝاٍ ايجاْٟٛ تتذًٞ 

ا٭غٝا٤ إذ أْ٘ ٜتدر َاد٠ عًُ٘ مما ٜؿدز عٔ اـٝاٍ ا٭ٚيٞ َٔ َدزنات ، ؾٝشٛهلا 

بري مبجاب١ ػطِٝ يٮؾهاز ايتذدٜد١ٜ ٚاـٛاطس ايٓؿط١ٝ اييت ٖٞ يف أؾًٗا اإيٞ تع

 ١ قك١.َدزنات عكًٝ

يف " إٔ اـٝاٍ ٜطتطٝع إٔ ٜعجس ع٢ً نٌ ؾٛز ا٭ؾهاز  نٛيريدزٜٚسٟ " 

، ٚيهٓ٘ ٜٓعِ ٖرٙ ايؿٛز يف ٚسد٠ َتها١ًَ تؿٛم َا ٖٛ ايطبٝع١ ، ؾٗٛ حيانٝٗا يف عًُ٘

يف ايطبٝع١، ٚايؿٔ ٜكتبظ َادت٘ َٔ ايطبٝع١ يٝؿٛز ا٭ؾهاز: ؾٗٛ ايًػ١ ايتؿٜٛس١ٜ يًؿهس، 

"40"ا٭دصا٤ سٍٛ ؾٛز٠ ذ١ٖٝٓ أٚ ؾهس١ٜبٝع١ بتٛسٝد مجٝع إمنا ميتاش ايؿٔ عٔ ايط
. 

" أؾاي١ ايػاعس يف خٝاي٘، ؾٝكٍٛ:" ٚضس ايعبكس١ٜ يف ايؿٕٓٛ نٛيريدزٜٚدزى "

َكٝد٠، عدٚد ايؿهس اإلْطاْٞ ، نٞ  يف إس٬ٍ ٖرٙ ايؿٛز قًٗا، فتُع١إمنا ٜعٗس 

أٚ إقاؾ١ ٖرٙ ا٭ؾهاز  ،متت إيٝٗا بؿ١ًؾٛز ا٭ؾهاز ايعك١ًٝ َٔ  اضتٓتاز ٜطتطٝع

تؿري ايؿٛز اـازد١ٝ، أؾهازًا ذات١ٝ ٚتؿري ا٭ؾهاز ايداخ١ًٝ ؾٛزًا خازد١ٝ، إيٝٗا، ٚبرا 

زَٛش  –ؾايطبٝع١ نُا ٜساٖا ٖرا ايػاعس  " 47"ؾتؿبح ايطبٝع١ ؾهس٠ ٚايؿهس٠ طبٝع١ 

 يًشٝا٠ ايؿهس١ٜ اييت ميازضٗا املس٤ أٚ ٜػازى ؾٝٗا .

ٜطتعني ع٢ً  –عٓد ايسَٚاْطٝني  –إٔ ايػاعس ٜٚتكح َٔ ايٓؿٛف ايطابك١ 

د٤٬ ايؿٛز يف ايػعس بايطبٝع١ َٚٓاظسٖا، ع٢ً إٔ ٜساعٞ ؾٓٛف ايتػاب٘ اييت تسبط 

َا بني ؾٛز ايطبٝع١ ٚدٖٛس ا٭ؾهاز ٚاملػاعس عٝح ٫ ٜكـ ٖر ايتػاب٘ عٓد سدٚد 

يرات١ٝ ؾٛزًا ساز ا٭ؾهاز ااملعاٖس اؿط١ٝ، ٚيف ٖرا زدٛع إيٞ قانا٠ ايطبٝع١ يف إخ

ايبشح عٔ ايؿٛز ايطبٝع١ٝ  إٔ حيتؿغ ايؿٓإ أٚ ايػاعس بأؾايت٘ يف طبٝع١، ٚيهٔ ع٢ً

 ٌ أؾهازٙ، ٚتسبط َا بٝٓٗا عكًٜٛا سٍٛ َٛقٛع ٚاسد.جاييت مت

ٚأؾهازًا ذات١ٝ إذ خيًط  ًاجٌ َػاعسمت –عٓد ايسَٚاْطٝني  –ٖٚرٙ ايؿٛز "

ٕٚ بني ايطبٝع١ ٚسا٫تِٗ ايٓؿط١ٝ، ايسَٚاْطٕٝٛ َػاعسِٖ بايؿٛز ايػعس١ٜ، ؾٝٓاظس
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، ٜٚٓؿسٕٚ َٔ املٓاظس ؾًا تؿهس ٚتأض٢ ٚتػازنِٗ عٛاطؿِٜٗٚسٕٚ يف ا٭غٝا٤ أغدا

ايطبٝع١ٝ اييت تبدٚ نأْٗا ٫ تػازنِٗ غعٛزِٖ، ٚيف أغعازِٖ تبدٚ ذاتِٗ قٛز 

"42""تؿٜٛسِٖ
  

ؾؿ١ ذات١ٝ يريو   –نُا ٖٛ ٚاقح  –ٚايتدٌٝ، أٚ اـٝاٍ بٗرا املؿّٗٛ 

خيتًـ َعٝاز ايؿٔ ٚايطبٝع١ ٚاؾُاٍ، باخت٬ف ايرٚات، ٭ٕ نٌ َعٝاز َٔ ٖرٙ 

ايرٟ تعسض ي٘، ٚتٛسد املد١ًٝ بني  ٤املعاٜري ؼددٙ املد١ًٝ بعًُٗا يف ايػٞ

ؾتدًل  " 43"اؾص٥ٝات اييت تعسض يًؿٓإ ضٛا٤ ناْت ػسب١ سٝات١ٝ أٚ ػسب١ ؾ١ٝٓ 

يف تٛيٝد ا٭مناط ٖٛ َا ْؿؿ٘ عاد٠ بأْ٘  ٗر ، ٖٚرا املٓا٭غٝا٤َٓٗا منطًا ددٜدًا َٔ 

أٚ اإلبداع ايؿين ٜٚدٍ امس٘ عًٞ ايؿذا١ٝ٥ ٚا٭ؾاي١ ٚايؿسد١ٜ اييت متٝص ايتؿٛز اـًل 

 ايرٟ ْؿٌ إيٝ٘ عٔ ٖرا ايطسٜل .

١، ٖٚٞ يف ايٓٗا١ٜ ًٝٚبريو أؾشبت ايتذسب١ اؾُاي١ٝ ضًط١ً َٔ ايؿٛز املتد

ًا عًٞ ٚناف يرات٘، تعتُد اعتُادًا ز٥ٝط١ٝٓ، اطَكُٕٛ ْؿطٞ ناٌَ َٔ ايٓاس١ٝ ايب

أضاع َٔ سؿ١ًٝ ػسبتٓا ، أٟ أْٗا َستبط١ بؿهس ايؿٓإ ٚغعٛزٙ، َٚستبط١ أٜكا 

       بؿهس املتًكٞ ٚغعٛزٙ . 

 ةــــــــــــــــــاخلامت
تعد ْعس١ٜ اإلهلاّ َنٔ أقندّ ايٓعسٜنات اـاؾن١ باإلبنداع ايؿنين إذ لند غنرزاتٗا          .7

يف أعُام ايتنازٜذ، ٚخنري َنٔ أغناد باإلهلناّ ، ٚبٛضناط١ ايػناعس         ا٭ٚيٞ َتػًػ١ً

اإلهل١ٝ، ٖٛ أؾ٬طٕٛ، ؾكد نإ ٖرا ايؿًٝطٛف ايْٝٛاْٞ ايععنِٝ أٍٚ َنٔ ذٖنب إينٞ     

ايكٍٛ بإٔ اإلبداع ايؿين ٫ ٜؿدز عنٔ قٛاعند ؾٓٝن١ َعٝٓن١ ، ٫ٚ عنٔ َبناد٨ عكًٝن١        

، ٖٚنٛ َنا ٜندعٛٙ    خاؾ١، بٌ عٔ ْٛع َٔ ايٓػ٠ٛ ٜػٝب ؾٝٗنا ايؿٓنإ عنٔ غنعٛزٙ     

 أؾ٬طٕٛ : اإلهلاّ ، َٚؿدزٙ إهلٞ قض.
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ّٕ اؿسن١ ايسَٚاْط١ٝ،  .2 ٜد ، ؾأؾبح اإلهلناّ  عًُت عًٞ إسٝا٤ آزا٤ أؾ٬طٕٛ َٔ ددإ

 ايػعس ايؿادم . ٞبعٚاي٬غعٛز َٓ

ٚايٛاقع إٔ ايهجرئٜ َٔ نتاب ايعؿٛز اؿدٜج١ ٫ ٜصايٕٛ ظٛاْب َطترت٠ يف 

ايػعس ٫ تؿطسٖا ضٟٛ املٖٛب١ ، أٚ ايعبكس١ٜ ، ٚن٬ُٖا مما ٜعذص اإلْطإ عٔ 

يؿٝاغ١ ايػعس ٖٚٛ َعد  –ؾطس٠  –غسس٘، ؾُٗا َٔ أَٛز ايطُا٤، ٚايػاعس َٗٝأ 

عتُادٙ ًا عًٞ اإلهلاّ ٚاي٬غعٛز بكدز اديريو إعدادًا غٝبًٝا ٖٚٛ ٜعرب عٔ اؾُاٍ َعتُ

 عًٞ ايؿهس٠ ٚاملجابس٠ .  

إٕ ع١ًُٝ اإلبداع ايؿين تٓطٟٛ عًٞ نجري َٔ ايعٓاؾس ايػعٛز١ٜ ٚاي٬غنعٛز١ٜ اينيت    .3

تتداخٌ ٚتتػابو ؾُٝا بٝٓٗا ست٢ يٝهاد ٜؿعب عًٞ ايؿٓإ ْؿطن٘ ؼدٜند دٚز ننٌ    

َٔ ايباسجني ٚايؿٓاْني ٚعًُنا٤  َٓٗا يف ؾُِٝ تًو ايع١ًُٝ، ٚبؿؿ١ عا١َ ؾإٕ نجريًا 

ٛدنٛٙ عًُٝن١   اؾُاٍ قد أمجعٛا عًٞ ايكٍٛ بإٔ اإلْتناز ايؿنين ٜػنب٘ يف بعنض اي    

ٜسٟ أْ٘ ٫بد َٔ خرب٠ سط١ٝ طًٜٛن١ ٜتطن٢ٓ ين٘ خ٬هلنا إٔ      ِٗبعكاي٫ٛد٠ نُا إٔ 

جيُع املٛاد اي٬ش١َ يتشكٝنل عًُٝن١ اإلبنداع، َٚعنين ٖنرا أْن٘ ٫ ميهنٔ يًعًُٝن١         

ايؿٓنإ بايبشنح    تتِ إٕ مل ٜطبكٗا َسسًن١ إعدادٜن١ طًٜٛن١ ٜٗنتِ ؾٝٗنا     اإلبداع١ٝ إٔ 

ٕ ٚايؿٓإ  .ٚايدزاض١ ٚايؿٓع١ ٍٚ ٚتؿنُِٝ ، ٚإ٫ ننإ ننٌ       ٫ ٜبتدع بندٚ تأَنٌ ٚتنس

 ٟ غسٜب١ فٗٛي١ !.َٛإْتاز ؾين ٖٛ فسد ضشس متازض١ عًٝٓا ُق

م.ّ(يف نتاب٘  322-384ِ ، أغاز إيٝ٘ أزضطٛ )ٜدإٕ اؿدٜح عٔ اـٝاٍ سدٜح ق .4

ايٓؿظ نُا ؾؿٌ " يٛلٝٛع ")يف ايكسٕ ايجايح بعد امل٬ٝد (، ؾٝ٘ ايكٍٛ، ؾتشندخ  

( 7037-980بٔ ضٓا )ين ، ٚتٓاٚي٘ ايٓكاد ايعسب خاؾ١ اعٔ ٚظٝؿت٘ يف ايعٌُ ايؿ

ٚيهٓ٘ مل ٜؿبح ْعس١ٜ مجاي١ٝ إ٫ َنٔ خن٬ٍ ايسَٚاْطنٝني اينرٜٔ اٖتُنٛا بايعنامل       

ٗنِ ، ٚٚقؿنٛا طن٬ًٜٛ إشا٤    ٖتُناَِٗ يف ذٚاتٗنِ ٚأزٚاس  ايداخًٞ يًؿٓنإ ، ؾسننصٚا ا  

، ؾأؾبح ايؿٔ عٓدِٖ نػؿًا يًشكٝك١ اإلْطنا١ْٝ ٜنتِ بتشسٜنس اإلْطنإ َنٔ      َػاعسِٖ
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اـازز، أَا ٚض١ًٝ ؼكٝل ٖرا املؿّٗٛ ؾٗٛ اـٝاٍ ايرٟ أؾنبح ايٛضن١ًٝ ا٭ضاضن١ٝ    

 .ٜٞتُهٔ ايؿٓإ َٔ خًل نٌ عكٟٛ س إلدزاى اؿكا٥ل ، ؾعٔ طسٜل اـٝاٍ

َٚعين ٖرا أْ٘ سٝح ٜٛدد اـٝاٍ تتشكل ايٛسد٠ ايعك١ٜٛ، ٜٚؿبح يهٌ 

عٌُ ؾين غهً٘ اـاف ايرٟ ميٝصٙ ، ٚايرٟ ٜٓبع َٔ داخً٘، ٜٚٓطاب يف أطساؾ٘ 

 مجٝعًا ؾًْٝٛٗا بًٕٛ عاّ َػرتى.
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ٞ  ا٭دبٝػِ : ايسَٚاْطن١ٝ يف  تبٍٛ ؾإ  .9 " اؾنص٤ ا٭ٍٚ ، تسمجن١ ؾنباح اهلذنِٝ ٚشاز٠      ا٭ٚزبن

 . 27، ف 7987 ض١ٓ لايكَٛٞ ، دَػ ٚاإلزغادايجكاؾ١ 

 . 20املسدع ايطابل ، ف .70

 املسدع ايطابل ، ايؿؿش١ ْؿطٗا . .77



www.manaraa.com

 
 
 

 724 اجمللة الليبية للدراسات

 ...............................................................................الرومانسية ومشكلة اإلبداع الفين

 

ـ     .72 ايكنَٛٞ،   ٚاإلزغناد ، ٚشاز٠ ايجكاؾن١   ع، بٝرتٚف : " ايٛاقع١ٝ ايٓكدٜن١ " تسمجن١ غنٛنت ٜٛضن

  .63، ف 7983دَػل ض١ٓ 

 . 792، َسدع ضبل ذنسٙ ، فا٭دبٜاضني ا٭ٜٛبٞ : َراٖب  .73

 . 797املسدع ايطابل ، ف  .74

 . 780املسدع ايطابل ، ف .75

16. Encyclopedia universalis, vol.14 particle: Romantism. P- 368  

 . 28طا٥ٌ ؾًطؿ١ ايؿٔ املعاؾس ، َسدع ضبل ذنسٙ ، فَٟ دٜٛس: زدإ ٖا .77
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