
  ١٩النزعة الرومانتیكیة في القرن 

في ھذه المحاضرة الخاصة بالنزعة الرومانتیكیة 
أركز فیھا على نقطتین  في القرن التاسع عشر سوف

قطتین تاریخ الحركة الرومانتیكیة، وھذه أساسیتین، أولى الن
واآلن . طبیعة الرومانتیكیةوثانیھما . للغایةنقطة ھامة 

أو الموضوع األول في  سأعرض علیكم النقطة األولى
  .الرومانتیكیة

  :تاریخ الحركة الرومانتیكیة: أوالً 

عمق في القرن ببجذوره یضرب العالم الرومانتیكي 
ویعد العالم ، بل وحتى في القرن السابع عشر، الثامن عشر

الرومانتیكي عادة حركة تقف في مواجھة التنویر مثلما 
  .المسیحي یقال أیضاً أن التنویر یعد مضاداً للنظام

الرومانتیكیة عن أفكار جدیدة لم تعرف لقد كشفت 
فانصب اھتمامھا حول األحالم . القرون السابقة عنھا شیئاً 

والالشعور، وھذه األمور وغیرھا تقف كلھا في مواجھة 
لقد ظھرت . المیول التنویریة في القرن الثامن عشر

الرومانتیكیة لیس عند الشعراء فحسب وإنما كذلك عند 
  .فالسفةال

والرمانتیكیون األمریكیون قد جمعوا بین 
 .الرومانتیكیة والترنسندنتالیة مثال ذلك ثورو وأمرسون

ولنذكر في النھایة الرومانتكیین االنجلیز كاریل كارالیل 
نقد كارالیل الالھوت التطھري االسكتلندي ولم . وراسكن



ینقد األخالق ووجد عند جوتھ الحس الكلي الناقض في 
ة االجتماعیة في العصر الفكتوري وھو ما شاعت فیھ الحیا

  . النفعیة عند الفالسفة االجتماعیین

ونقد راسكن المجتمع البرجوازي وأخالقھ الطفیلیة 
المنحطة من وجھة النظر الدینیة المحافظة ووجد أن إرادة 
الرأسمالیة ھي سبب الحرب العدوانیة، ومثلھ األعلى ھو 

  .الخ... . ...أو المھني اإلنتاج األبوي الحرفي

وعند میل أن الرومانتیكیة تمثل رد الفعل ضد 
واعتقد میل أیضاً أن . ضیق القرن الثامن عشر

ق في جبھات متعددة، الرومانتیكیة قد تمردت على الضی
العلم، والفكر التاریخي والسیاسي، وفي الشعر في الفلسفة و

  .والدراما أیضاً 

ابل عالم نیوتن بأنواره والجدیر بالذكر ھنا أنھ في مق
حیث نجد أن اللیل . البراقة قدم الرومانتیكیون عالمھم اللیلي

إرتفاع األجنحة الثقیلة "یقابل النھار أو النور، ویعني 
واالرتفاع بھا إلى ما وراء الزمان والمكان إلى " للروح

تلك ھي طبیعة الرومانتیكیة، ھذه ھي  .مجاالت ال متناھیة
ن نوعھا والمعارضة للفكر التنویري الطبیعة الفریدة م

  .الذي غطى القرن الثامن عشر

اھتم الرومانتیكیون بالالمعقول، واھتموا بما وقد 
ھو متمیز وما ھو متفرد، كما أنھم كانوا على وعي شدید 

  .بأنھم یحیون في عالم خلق وتغیر



  : النزعة الرومانتیكیةطبیعة : ثانیًا

حاسماً في تغییر الثورة الفرنسیة عامالً كانت   
المعتقدات السائدة وتمثل رد الفعل ضد المذھب العقلي في 

والرومانتیكیة تعنى في الكتابة التاریخیة    .الرومانتیكیة
حتمیة االرتداد باتجاه الظالمیة، وارتبطت إلى حد بعید 

فبطالن  .بذلك التحرك في الفلسفة السیاسیة واالجتماعیة
ة تغییر النظم االجتماعیة عن المذھب العقلي للعلیة وإمكانی

طریق استعمال الفروض البدیھیـة للعقل المجرد التي أثبتت 
اده وعدم جدواه، في ھذا الجو حوادث الثورة الفرنسیة فس

الرومانتیكیة كرد فعل ضد المذھب العقلي، وطالبت  نشأت
   .بالعودة إلى العصور الغابرة

وبالعودة إلى األفكار الرومانتیكیة التابعة لفكرة   
الطبیعة بوصفھا مجموعة عضویة حیة نجد أن الفكرة 
الرومانتیكیة للطبیعة یمكن أن تتحد وكانت متحدة مع 
اإلدراك الظاھر للتطور التاریخي والحضاري المتواصل، 
وأھمیة مراحل الماضي الحضاریة النكشاف إمكانیة 

  . الروح اإلنسانیة

یؤكد كاسیرر أنھ یوجد خط متصل یربط بین   
القرنیین الثامن عشر والتاسع عشر ویتمثل عنده في نقطة 
أساسیة مشتركة وھي استخدام منھج النقد التاریخي 

  . الحدیث

نرى أن الرومانتیكیة قدرت المشاعر والعواطف و  
حق قدرھا، وتمثل ھذا في تعاطفھم مع عصور الماضي، 



ي أرحب بكثیر من اإلنسان التنویري فاإلنسان الرومانتیك
 .العقالني المحدد

لقد كان الرومانتیكیون یعیشون أوقات تغیر سریعة،   
ورأوا حماقة في االنقطاع بصورة كاملة عن الماضي، 

. وحماقة في الوثوق في العقل المجرد أكثر من التاریخ
وتعلموا توقیر أسالفھم أكثر من الرثاء علیھم، بھذا یختلف 

نتیكیون عن فالسفة عصر التنویر، فلم یعد العقل الروما
إنھم ینزعون إلى . مجرداً عن األحداث محل اھتمامھم

ولكن العصور الوسطي . عصور الماضي وتوقیر أسالفھم
  .التي استھوت الرومانتیكیون يبالذات كانت وحدھا ھ

الرومانتیكیة ال تنظر إلى الماضي على أنھ مجرد و  
بینما فالسفة القرن . ثلأسمي المُ وقائع بل ھو مثل من 

الثامن عشر یعـودون إلى الماضي بھـدف االستعـداد 
وعندھم أن دراسة التاریخ لیست غایة في . لمستقبل أفضل

 .ذاتھا، والتاریخ لن یعلمنا إال ما حدث

والنقطة التي نـود التركیـز علیـھا ھـي أن   
ویھتمـون  یناھضون التحلیل العقلي المباشر الرومـانتیكیین

بالجـوانب الالشعوریة للتطـور الثقافي في أي أمة وھم من 
   .ھذه الجھة یختلفون عن العقلیین

وأخیًرا نطرح ھذا السؤال قارن بین فلسفات عصر 
فلسفات القرن الثامن عشر وبین الرومانتیكیة [التنویر 

  ؟]القرن التاسع عشر[



    

    

 


