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 م  1958_  1886عبد الرحمن شكري 
 

)طه   عجابإالثالثة التي تقوم عليها جماعة الديوان , وعلى الرغم من  األعمدةهو واحد من      

شررر  هرو  أنقلنرا  إذاال نغرالي  أننرا إالعلى كل شعراء العصرر ,  وإيثارهحسين( بشاعرية العقاد 

 بين روادها .نقد لالعقاد جانب ا ر, في حين يتصد األولشاعر الجماعة 

رجرال مصرر . كران والرده واحردا  مرن ال إلرى, نزحر    األصلمغربية  أسرةينحدر الشاعر من     

 . وضابطا   أديبا  الذين حملوا مشعل الثورة العرابية , 

اجي ربمرا , فنشأ على االعتزاز بذاته اعترزازا غيرر عر أبيهبشخصية  تأثر شاعرنا قدر أنيبدو    

 .  اآلخرينصغره شعورا بالنفرة من ولد في نفسه منذ 

 لعزلرة وحبرا  ا إلرى به قد ولد في نفسه مريال   وإعجابهقراءته للشعر الرومانتيري  إنواكبر الظن     

   .  ألبيهت , خصوصا انه كان االبن الوحيد للذا

وريرة , فري تعمرن نزعتره الوطنيرة , وتطلعاتره الث أثررهكان اللتحاق شرر   بمدرسة الحقروق      

 قومه: ه مناديا  رية التي كان يلهج بها من مثل قولوفي تثبي  مبادئ الح

 للعار .  من الذل ال يفضي بنا         محمل   أصعبفان العار  ثباتا      

    

مدرسرة يفصل من مدرسة الحقوق بسبب مبادئه الثورية  , وتحريضه علرى الثرورة , يلتحرن ب      

دبية ع ميوله األملمدرسة اتفق  هذه ا إنفي حياته , ذلك  جديدا    ا  المعلمين العليا التي حقق  منعطف

قة بينره الصردا أواصران  سببا في عقد معلمين تعرفه على المازني التي  ككما حقق  له مدرسة ال

فر د هيا لره السرن تفوقه فيها قكا إذمهما في حياته ,  اشيئوحقق  له مدرسة المعلمين وبين العقاد , 

 االنرليز  .  األدبفي بعثة يدرس فيها انرلترا  إلى

ي طالمرا العريضرة التر هاالنرليز  كان يحمل أمالر األدبحين عاد شرر  من انرلترا حامال شهادة 

ديرون مني بها نفسه الطموحة ,لرن شاعرنا خاب ظنه حين وجد الذين يعتلون المناصرب ويركان ي  

ن , وممرن ال الضالعين مع المحتلين والغاصربيمن  وأمثالهم  اإلقطاعيون دفة الحرم في البالد , هم

يعبثرون  تلرك الطبقرة أبنراءيجرد  أنفري نفسره  وحرز  مرن مواهرب مميرزة .  وأمثالهيمتلرون ما يمتلره 

 طن , وخلن في نفسه الشعور باالنطواء , فآثر العزلة عن الناس .بمقدرات الو

    

 : آفاق الشعر   
     

عرن شرعره الرذ  طبرع بطرابع حرزين ال يسرتمد فيره مرن شرعر تفصر   أنتستطيع الدواوين السربعة  

المنزع  الرومانسي فحسب , بل يستمد حقائقه من حقائن حياته وحياة الشعب.وهذا الضرب القاتم 
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الحزين هو الذ  حردد موضروع القصريدة لديره , وجعلره يلهرج برذكر المروت ويتغنرى بالطبيعرة هرذه 

.  الموضروع اآلخرر   والنفسري( الترأمليالشرعر الموضوعات يمرن ان تقع تح  عنوان واحرد هو)

 الذ  استأثر بديوانه فهو )شعره العاطفي(. 

شرا  المجهرول ( خيرر مرا يعرين الردارس علرى اكت إلرىتعرد قصريدة )  : شعره التاملي والنفسي

ن , الحيرراة والطبيعررة والررنفو والرررو أمررورمررن المجهررول  إلررى, وولعرره بررالتعر   التررأمليفضرروله 

 عه وكشفه , يقول في بعض ابياتها :والشغف باستطال

 . هـــأغانيمن  وأطلقفابسط يديك          ود انت تحكمه     ــــكأن روحي ع 

 ه.ــــه ودايــــتوى فيك قاصيسقد ا    وانت في الكون من قاص ومقترب    

 ويقول :

 خوافيه ادحو بها الكون تبدو لي              ة    ـــــبل ليت لي فكرة كالكون واسع

 كروه ـــحق بم إلىو ـــــوال السم           المجهول من سفه    إلىموح ليس الط  

 ه .ــيقد يحمد المرء ما ليس يرو           ه     ــــل بـــيـا اروي الغلـــم أنللم  إن

 لفررر  ,, هرو قلقره ا أسررارهاسرترناه الررون ومعرفرة  إلرىالذ  دفرع الشراعر  أنواغلب الظن      

تاسرع منرذ منتصرف القررن ال أصرابهمن صور الفساد . الرذ   عمالمجتوتمرده على كل ما يجده في 

 وما كان يحز في نفسه من شعور بالغبن والظلم .  عشر.

ستفسرا ممتسائال  أعماقهابه يستبطن ذاته ويغوص في  فإذااستجاب شرر  لهواجسه النفسية ,     

 وأحزانهه الغوص في عذاب نفسي يثير قلق إلى تهي به ذلكأخرى حتى ينتارة , وحائرا تائها تارة 

 )المجرم( : قصيدةوآالمه, يقول في 

 راب ــــاب قـــكأني سيف والرق        اولوح فيبدو الخوف في وجه مبصري       

 ابـــضخعلى راحتي مما سفكت  ـــــا               اء الهالكين جعلتهــــــاو ان دم   

 وابــفما لي لديهم ان دعوت ج      ض           ــالناس سكتة مبغويسكت عني    

  

 :من ذلك  أكثر إلىيذهب  وإنماوال يرتفي بتوضي  العالقة بينه وبين الناس ,       

  ابـــــجن حـــي وبين العالميــــة            وبينـــوالف وف ود  ــــي وبين الخـــفبين   

 واــــابروت وهــــي جــوقد عابني ان   بالفكر شرهم          ل الناس ـــواقع كـــي    

ن ا يراه ممهذه القصيدة وغيرها مما استشهدنا به تلقي الضوء على نفسية شرر  , وعلى كل     

 .واأللفةالمودة  أسبابصلة بالمجتمع الذ  قطع معه 

 

يظهر فيها  عن فلسفته التييرشف  تأمال وتأملهاالحياة والناس ,  أمامشرر  الوقو   أطال    

لن على تستغ بحالته النفسية وق  نظم القصيدة , فهو يرى ان سر الحياة هي كونها يتأثرمهزوزا 

 افهامنا :

 ى  ــــراه واعلــــمما ت ىـــأحلي ـــه   اة          ـــى حيـــاة بالسر احجـــوحي  

 ألملبانى لملل والسام منها , فقد تغالحياة , وشعوره با إزاءوعلى الرغم من تجهم شرر     

 , يقول في قصيدته )بهاء الحياة( :وتعلن باجنحته 

  لـــــأها وكان للنفس ـــان انســــك       نا على زوال بهاء        ــم اسيـــك  

 وال ـــــرى الزهر في الحدائق حـــفت   ى           ــــدا ليس يفنــــوودناه خال  

   

 تأملوقد  ,, وصف الطبيعة بما فيها من سحر وحيوية وجمال ورقة  التأمليروافد شعره ومن     

يال على جر( دل)ضوء الفاألولوربما كان ديوانه  , اإلنسانيةفي النفو  وتأثيرهاالدقيقة  أسرارها

 ف فيهاالتي يص األبياتورقة مشاعره , ولعل هذه  أحاسيسهفي صدق  تأثيرمالها في نفسه من 

 تدل على ما يشعر به من تفاؤل واض  : إحساسهالتي تعانن  الشمو

 بــــن لهيـــار مـــي خمــــى                   فــــــان الشمس تجلـــوك   

 بــــــال الحبيـــــــبـل اقـــى                مثــــتسع قــــاألفاقبلت في    
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 روب .ــــــــب الطـــــلـــد بالق     ـو            ــــــمنظر يفعل فعل العــ    

 

 انتيريينراء الرومبالشع متأثرا, قصائده التي لهج فيها بالموت .  التأملي باتجاههومما له صلة     

فسه لما ند رافن , وربما كان هذا االتجاه ق, وطربوا لمشاهدة القبور  وتأملوهالموت  أحبواالذين 

 هذا حتى وصل الى حد طلب الموت , تخلصا من عذاب انتابها من شعور بالملل من الحياة ,

 , بل انه وجد في الموت راحة , يقول في قصيدة )صوت الموتى( : اإلحساس

 دــــلصلاى ـــخرير المياه الجاريات عل           هــــــكأنوت ــــص لألموات أن إال    

 دــــى بعـــل علالطبو كأصداءوطورا     ويحكي حفيف الغصن عند خفوتها         

 القفر  ويعوي عواء الذئب في المهمة ـــــا          د خفوتهــــالريح عن أنينيئن     

 

انين لى , والطبول , وعويل الثر وأصداء,  األغصانفالموت عنده يرتبط بخرير المياه , وحفيف 

 .الري  , وعواء الذئب 

 :شعره العاطفي  
لحرب بالشرعر العراطفي الفيرا  , وتمثرل عاطفتره فري ا خيررةاأل األربعرةتطف  دواويرن شررر      

, لرذلك  في نظرره   كمرا هرو لردى الرومرانتريين    وسريلة لتطهيرر الرنفو ألنهنوعا من التقديو , 

 وعذاباته . آالمهعبر في عواطف حبه عن 

جره ات وإنمرابالصرفات الجسردية ,  يأبره, فلرم وقد وجد الحب لدى شرر  طريقة جديدة في الغرزل   

لوقتيررة ليرشررف جمالهررا , فالجسررد فرران , وعشررن الجسررد ال طائررل وراءه , اال اللررذة ا الرررو, , إلررى

 العابرة , اما شرر  فيبحث عن السعادة الروحية , يقول في قصيدته )مناجاة حبيب (  :

 باــــعليك لدى البكاء حبي أذرت       وضعتك في الجفون صيانة       وإذا  

 وبا ـــــــعليك لهيبها المش أخشى              يـــفأننضلوع رغبت لك ال وإذا  

 باـــــعليك من الفؤاد وجي أخشى               يــفإننوضعتك في الفؤاد  وإذا  

 

والرورد ,  كما يرتبط الحب عند شرر  بالطبيعة , فهو يرتبط بالعديد من مظاهرها كرالنجوم ,     

 يقول وقد ربط الحب بالهالل والنجوم :,  باأللوانوالبحار , كما يرتبط 

 يحدثني عنك الهالل اذا بدا       وتخبرني النجوم   الزواهر     

 ر ـــاالزاه أراكواني احب البدر من اجل حبكم        وتسعدني حتى     

 

 : مستوى شعره الفني  
والفخامرة نة نرة والرصرافي النظم والتعبير , اذ يتميز اسرلوبه بالمتا لشرر  طريقته الخاصة       

 مما يؤكد فخامته اللغوية .

ن تعاملره المرهرف بموسريقى الرلمرات وظاللهرا النفسرية , ال اإلحساساال انه لم يرن للشاعر ذلك   

 اإليحراءن التري يسرتخدمها قاموسريا بعيردا عر األلفراظمع اللغة كان معجميرا . لرذلك كران الرثيرر مرن 

يتررة , اود العديررد مررن الصرريج المهجررورة , والترادفررات الملرره الرردكتور انررو د أحصررىالفنرري , وقررد 

لرذين تنبهروا الشرعراء المعاصررين ا أوائل, ومع ذلك فهو من  اإليحاءوالرلمات العادية البعيدة عن 

 :وظيفة التشبيه , وقد حقن في بعض تشبيهاته نوعا من الرمز المعبر الشفا  كقوله  إلى

 ارا ـــال واالوطـــــث االســـيب         ض    ــن كانه المنظر الغـــرب لح   

ر صرورة لنظرية الحواس التي نادى بها الرمزيون , فقد استعار فري مجرال المنظرو تحقينوهذا    

 عرن الهجرر بتعبيرر غريرب نرادرعبرت عن واقرع اللحرن الصروتي اجمرل تعبيرر وادقره , كمرا عبرر 

 :بقوله

 وب نرى منها الصباح المسترا ــثق       ومه      ـــن نجــأذكرت به ليل ك   
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به الرى وهذا يؤكد ان شعر شرر  سلك من الناحية الفنية طريقين مختلفين , احردهما يرتفرع بصراح

حركررة رائرردا مرن رواد ال إليرهمرا يسرريء  إلررى, يهربط  واآلخرررمصرا  الشرعراء الرررواد المجرددين , 

 الشعرية الجديدة .

ءتره للشرعر حقن تنويعا ملحوظرا , وربمرا كران مرن اثرر قراوالقوافي فقد  األوزانفي مجال  أما     

 بالموشحات العربية حينا اخر وتأثره,  ااالنرليز  حين

افترره بثق متررأثراعلررى الفررن القصصرري ,  مررا حققرره فرري بنرراء القصرريدة, اعتمرراده اساسررا أحسررنولعررل   

  للشعر االنرليز  على الخصوص . الواسعة

 

 

 

 

 

 

 جماعة الديوان
 

و مرا جانب هؤالء جيل آخر , وعى الشعر ومفهومه ووظيفته , على نح لىإكان        

 ,نرليرز  منره علرى الخصروص , واال أوربراشاع لدى شعراء التيرار الرومرانتيري فري 

س مؤلفرة مرن عبراعليها )جماعة الرديوان (  أطلنمة هؤالء الشعراء مجموعة وفي مقد

 ادر المازني .عبد الق وإبراهيممحمود العقاد , وعبد الرحمن شرر  

, والتقرى  1909التقى العقاد بالمازني الذ  تخرج من مدرسة المعلمين العليا عام      

يخررج ف.  األدبيرة, فاجتمع الثالثرة ليرونروا هرذه الشرركة شرر  الذ  عاد من انرلترى 

 , ويقردم 1913ويسرميه )ضروء الفجرر( , ثرم يصردر الثراني سرنة  األولشرر  ديوانره 

 آخرهران كا أجزاءدواوينه لتصل سبعة  أجزاءمة نقدية رائعة , وتتعاقب العقاد له بمقد

 الخريف(. أزهاروهو ديوان ) 1919عام 

ر ويسررميه )يقظررة الصرربا,( , ثررم يصررد 1916سررنة  األولويخرررج العقرراد ديوانرره       

( , ويتبعهمرررا المرررازني فيخررررج األصررريل أشررربا,ويسرررميه ) 1917ديوانررره الثررراني سرررنة 

 نقرد(وال األدبكتراب )الرديوان فري  إصردارعر , ويشترك مع العقاد في ديوانين من الش

ب كترا أول. وهرو وقد سمي  المدرسة بهرذا االسرم نسربة الرى هرذا الرتراب,  1921سنة 

لقراء ان دواعري هرذا ال أهرمالنقدية الجريئرة , وكران مرن  اآلراءنقد  يتضمن الرثير من 

مرن  علرى تخلريا الشرعر أفررارهمينر  هؤالء الشرعراء النقراد قرد اتفقر  ميرولهم , وتبا

اقردهم ن أوضر , وقد  اإلنسانيةما يسمو به وبالعواطف  إلى  وهاد التبعية والنهو  به

 , وخصوصا في نقده زعيم التيار الرالسيري شوقي . األهدا العقاد هذه  األول

اتهررا ومعانيهررا المسررتمدة مررن بيئوقررد نررادى هررؤالء بهجررر الموضرروعات القديمررة ,       

د ال والصررور القديمررة , وهررذا المضررمون الجديرر األخيلررةلخاصررة كمررا نررادوا بالبعررد عررن ا

فريرره يلغي تماما المضامين القديمة , ولرنه يحقن لنفسره انسرجاما مرع رو, العصرر وت

 وصور الحياة فيه .

العررالمي الررذ  ينسررجم مررع تطلعرراتهم ,  األدب إلررى أنظررارهموجرره جماعررة الررديوان      

المرالذ الرذين كرانوا يسرعون الرى  أقطابرهوحتى ارتروت نفوسرهم بره , وجعلروا مرن نتراج 

تحقيقرره فررران )ولرريم هازلرر ( المثررال الررذ  يقترردون برره فرري ميرردان النقررد , وكررذلك كرران 
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)كرررولردج( و)وشررريلي( و)وردزورر( وغيررررهم مرررن الشرررعراء االنرليرررز خيرررر مرررن 

 ويقلدون من نتاجهم في الشعر والنثر . األنظار مإليهيصوبون 

عوا ان ويمرن ان نقف على ما قدمته جماعة الديوان في ميدان الشعر , ومرا اسرتطا    

 من تلك المفاهيم على شعرهم .يطبقوه 

 ففي مجال المضرمون الشرعر  الرذ  جعلروا وظيفتره التعبيرر عرن الرنفو وتصروير     

يرررة . وبرررذلك يررررون الشرررعر عنررردهم تجسررريد ا وواقع وإخرررالصالعواطرررف فررري صررردق 

, وتصويرا للمشراعر البشررية , ومرا تضرطرب بره مرن خيرر وشرر  اإلنسانيةللعواطف 

 والم ولذة وحب وكره .

ل نيرة , بروهذا يعني ان الشعر لديهم ذاتي عمين الذاتية , بعيرد عرن االريحيرات الوط   

 موم وتطلعات .هو حديث نفو انسانية تجسد كل ما بداخلها من وساوس وه

فررري هرررذه المضرررامين بالشرررعراء  ترررأثرواشرررعراء الرررديوان قرررد  أنواكبرررر الظرررن        

 وانقادوا لذواتهم . ألحالمهمالرومانتيريين الذ  استسلموا 

ادق الحراد والشرعور الصر باإلحسراسالديوان عن موضروعاتهم لقد عبر شعراء          

 ياة وظلم الناس ., ولرنه احساس وشعور يسيطر عليه من قسوة الح

حالررررة نفسررررية يطلررررن عليهررررا  إلررررى برررراأللمالحرررراد  اإلحسرررراسوربمررررا ينتهرررري هررررذا      

 . األوربيالدارسون)مر  العصر( وهي ظاهرة ارتبط  بالشعر الرومانتيري 

اق  ضريقول العقاد في قصيدته )حظ الشعراء( وقد صور حالته وحال امثالره الرذين    

ذودون هم , فهم ضائعون تائهون ال يملرون سرالحا يربهم الحياة , فاضنى العذاب نفوس

 : أنفسهمعن 

 د .وـــــدود تعـــن الحـــوطير ولك   ــــد             م فعبيـــــــا حالهــــــوك  فأمــــمل 

 د .ـــــء بعياـــالسم ـــاروأقطبعيد                 ــــمفأرضهأقاموا على متن السحاب 

 د .ــــن الشاعرين شديـــغبين وغب         عر في دياركم      بني االرض كم من شا

 شهيد و ميت               وان مات عاش الدهر وهوـــه فهـــاش في ماساتـــع إذا

 انره ل الإحيراة المجرد والخلرود ,  إلرىالقصيدة  تمتلئ بالصرور التري يتطلرع فيهرا العقراد 

ه بالعنف , وقد حشرد المرازني شرعور واإلحساسيجني من حياته سوى البؤس والشقاء 

 والضياع فيقول : باأللم

 فعاش ومات واساه في العيش واحد              ومات ولم يحفل به غير واحد .

ى هرذا بالضرياع والتمرزق , وقرد انتهر إحساسا أكثرعبد الرحمن شرر  , فران  أما     

يدة يخاطررب فيهررا يقينرره بالمصررير المحترروم وهررو المرروت يقررول فرري قصرر إلررى اإلحسرراس

 المجهول :

 . هـــــأقاصيي حوطني منك بحر  لست  اعرفه                ومهمة لست ادري ما 

 لي سكن                 خاب الغريب الذي يرجو مقاصيه .غريب وهو  إني أخال

 فلسفي ملحوظ : تأملففي قصيدته 

نرا لحنرا حزي األلرمن برالتمرد شرعور رومانسري حرزين يتخرذ مر اإلحساسومقابل هذا     

الفررة ينتهي بالموت عندهم جميعا , فنحو ان  العاطفرة الحزينرة لردى العقراد تمترزج بر

 الموت لديه راحة تقترن بالفناء فيقول : إذالفلسفية , 

 ا .ـــــذبك المعــهللا ذل أراحوا ـــوقال  ني يوم ت قضى منيتي             شيعو إذا
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 ب .ــيتهي أند ــلحـــال أخافي ـــرى            فانالث إلىفل تحملوني صامتين 

 ربا .على سمعي القصيدة فاط أعيدواوال تذكروني بالبكاء , وانما                

اك وشررعر جماعررة الررديوان لررم يقتصررر علررى التيررار الررذاتي الرومانسرري الحررزين , فهنرر  

 اتجاهات اخرى منها :

 ة والمروتبحثا  عرن حقيقرة الحيرا األعماقور في : الذ  يغ ـ االتجاه التأملي الفلسفي1

 أيرنررو قصريدة العقراد )الطبيعرة وبواطنهرا وتع وأسرراراكتشا  المجهرول  إلىوسعيا  

 الحقيقة ( : 

 ال ـــكل ما زعموا خي        ة     ــالحقيقة ال حقيق أين

 . امـــإمالناس غرقى في الهوى          لم ينج  غر  أو 

 واقررع هررذا االتجرراه وهررو فرري ال تأكيررد إلررىسررع  جماعررة الررديوان  في :ـ   االتج  اه الع  اط2

 لىإصدقهم الشعور  في الحب الذ  طالما سعوا يؤكد  ألنهفي شعرهم ,  أصيلاتجاه 

لوثره مرن غايات العشن , وينأى عن كل ما ي أسمى إلىتحقيقه فلم يفلحوا , حبهم يرتفع 

لعراطفي د( للعقراد فري هرذا االتجراه امتاع الجسد والشهوة , وتمثل قصيدة )الحب والمجر

 الذ  يرتفع فيه حب الشاعر عن كل زخار  الدنيا فيقول :

 د .ـــــر               هذا القلب ال المجــذي ي عمـــهو الحب ال

آلسرية امن االتجاهات التي عبر بها شعراء الديوان عن نفوسرهم :  ـ االتجاه الوصفي3

ه يقف وصف الطبيعرة فري مقدمرة هرذا االتجراه وفيرومشاعرهم الحزينة واحاسسيهم , و

يرداتهم الضائعة , وربما مزجوهرا بتول وأحالمهم وأحزانهم المهميجعلون على الطبيعة 

 : (العقلية , يقول عبد الرحمن شرر  في قصيدة )الى ري  

 ي.ــــوأحباب أنصارييا ريح يا صفو نفٍس طالما شقيت      قد خان نفسي 

 شكوى الضعيف لبادي البطش مغوار  ة    ــــعيش قاطبهموم ال إليك أشكو

 هوأعظمرر: احررد االتجاهررات الرئيسررة فرري شررعر جماعررة الررديوان ,  ـ   االتج  اه ال  واقعي4

وقررد  يتجلررى بررديوان ) عررابر سرربيل ( , للعقرراد الررذ  يررراد ينفرررد برره مررن دون صرراحبيه ,

عليهررا تيررار اسررتطاع ان يحقررن فرري هررذا االتجرراه مررن سرريطرة الرومانسررية الترري طبررع 

لتري االجماعة , وربما كان  طبيعة الشاعر المتمردة , وشخصريته القويرة الصرلبة هري 

 قواه  لى عبد الرحمن شرر  وانهر ع أطبق مرنته من اجتياز المحنة النفسية , التي 

فيره  هرذا الشرعر الرذ  اتفرن علرى تسرميته )بالوجردان الفررد ( , لرم يقتصرر أنعلى     

 . وأسلوبهان حسب , فقد شمل شرل القصيدة التجديد على المضمو

دهم الشعرية ,وساع األقصوصةفقد نظموا قصائدهم على طريقة  األسلوبفي  أما     

 أن الشررعرية فهمررا جيرردا بعررد األقصوصررة, علررى فهررم طبيعررة  األوربيررة برراآلداب تررأثرهم

 التفرك والفتور والترلف . اإلحياءلدى شعراء  األقصوصةسادت 

,  يرنظم الرثيرر مرن القصرا العاطفيرة واالجتماعيرة أند الرحمن شرر  وقد تسنى لعب

 في العصر الحديث . األسلوبيشيع هذا  أنقبل 

 أن إالخليل مطران قد نظم القصا الشرعر  قبرل هرؤالء ,  أنوعلى الرغم من        

 األدبشرررر  وجماعترره لررم يتررأثروا برره , بررل تررأثروا بمررا تعلمرروه فرري هررذا الفررن مررن 

تصرررويرا  فررري  وأدققررردرة واشرررد ترررأثرا  أكثررررجماعرررة الرررديوان كرررانوا  إن  . االنرليرررز
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ثقافة مطران كان  فرنسرية , فري حرين  أنقصصهم الشعر  من مطران وغيره , كما 

 كان  ثقافة الجماعة انرليزية .

. والحرن  للوحردة العضروية , التعبيرر بالصرور , تروفيرا   باألسلوبومما له صلة         

ة  وقرد جماعة وضع  تأصيال  دقيقا  لمفهوم الوحدة العضوي أولوان هم جماعة الدي أن

 طبقوا مفهومها في قصائدهم .

في الشرررل تصررر  جماعررة الررديوان بالقافيررة , فقررد نظمرروا قصررائدهم بررالقوا أمررا      

ويعرد  ,بالشعر المرسل الذ  ال يتقيد بنظام معرين فري ترتيرب قروافي القصريدة المنوعة 

 ذلك . إلىالشعراء  اسبنعبد الرحمن شرر 

ولرم و , المرازني فقرد نظرم بالقافيرة المزدوجرة , ومرن ذلرك قصريدته ثرورة الرنف أما      

 التصررر  فرري إلررىتعرردوه  وإنمررايقررف شررعراء الررديوان عنررد حررد التصررر  فرري القرروافي 

توسررريع النطررراق الموسررريقي للبحرررور  إلرررى, وربمرررا هررردفوا فررري ذلرررك  واألوزانالبحررور 

 البحور . إلىتوسيع ال يسئ التقليدية . وهو 

 

 في النقد :
الناقررد  شررعراء الررديوان , قررد سررلروا طريقررا  جديرردا  فرري النقررد , وان )هازلرر ( إن      

 وا مهتردينكران وإنمرالم يرونوا في منهجهم مقلردين ,  وإنهمفيه ,  إمامهماالنرليز  كان 

 قد .الن في التهمأصونقده , وهو ما يؤكد  أمتهمظلوا مخلصين ألدب  ألنهم متأثرين

 يه .فنقدا  قياسيا ال هوادة  إنتاجهمعلى  وأجهزواوحافظ  يوقد تناولوا شوق     

 ه .قدمو دبيأ إنتاجما قدموه في ميدان النقد كان يفوق كل  أنوال بد لنا  من القول      

وا لهرا تعرضر الإ واألدبيرةلم يترك جماعرة الرديوان مسرالة مرن المسرائل الشرعرية        

 والعمن والفهم الدقين ومن ذلك تعرضهم : األصالةن خالل منظور نقد  يعتمد م

ي . وحرددوا مرران الجمرال , اهرو فر ـ لمسألة الجم ال وعلقت ه بالحري ة والموض وع1

ونه , الجمال في الفن والطبيعة معنرو  فري غايتره ومضرم أن فرأواالمعنى ؟  أمالشرل 

مرن و,  إليرهمعنرى تروحي  أولمعنرى تحركره  إالال تعجبنا وتجمرل فري نفوسرنا  فاألشرال

 هذا المنطلن هاجم العقاد تشبيهات شوقي النها شرلية وليس  معنوية .

الشرراعر غيررر مطالررب برصررد  أن ورأوا . ب  األخلقـ تح  دثوا ع  ن علق  ة الجم  ال  2

 لصدق .ا أساسهاعتمدوا الصدق الفني اعتمادا شديدا  , فالجمال عندهم  ألنهم األخالق

ك بره يمتاز  بحرو يردر أنلتوفره لدى الشاعر  فاشترطواضوا لمسالة الذوق , ـ تعر 3

ثررل بحيررث ال تتماثررل النرراس عنررده كمررا تتمامزايررا الحررو وفوارقرره فرري غيررره مررن النرراس 

 الصور المنسوخة .

وعمقرره , وارتفرراع طبقررة  اإلحسرراستقرروم علررى صرردق  فإنهرراعنرردهم  العاطف  ة أم  اـ  4

تميررز مررن خررالل الصرردق الررذ  ي إالفررة ال تتحقررن عنرردهم العاط أنالتفريررر , وهررذا يعنرري 

صرردارة فرري نقرردهم , بررالعمن . ومسررالة الصرردق لرردى جماعررة الررديوان تمثررل مررران ال

 دون ترلف. متجردةواطفه ومشاعره والصدق عندهم يتمثل في تعبير الشاعر عن ع

دوا جماعررة الررديوان فقررد نررا أثارهرراالقضررايا الترري  أهررممررن  ـ   قض  ية الوح  دة العض  وية4

مرن حيرث هري فررد كامرل , ال مرن  إليهراي نظرر  أنينبغري  إذبوحدة البناء في القصيدة , 

مررن كونرره عضرروا فرري جسررم  تررأتي, وذلررك الن قيمررة البيرر  مسررتقلة  أبيرراتحيررث هرري 
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ترون قصيدته بنيرة حيرة متماسررة  أنالقصيدة الرلي . وقد حرص عبد الرحمن شرر  

تررون القصريدة عمرال  فنيرا  يرمرل فيهرا  أنثرل فري العقاد فالوحدة العضروية عنرده تتم أما.

خواطر متجانسة , فهي كالجسم الحي الذ  يقوم كرل قسرم منهرا مقرام  أوتصوير خاطر 

 . أجهزتهجهاز من 

 ئرلأوا, وقرد كران العقراد مرن  للتصوير الش عريـ تعر  جماعة الديوان في نقدهم   5

قررد ووظيفترره فرري الشررعر , و هأهميترروعررن النقرراد الررذين تحرردثوا عررن الخيررال الشررعر  , 

 إلرىايضرا  أشراروابرالحو , وقرد  اإلدراكالتصروير فري الشرعر هرو  أساس إنتوصلوا 

عناصر الصورة الشعرية , وهي عنصر اللرون والشررل والمعنرى , وعنصرر الحركرة 

 والزمان والمران .

 رةواإلشراالشرعر ال يسرتغني عرن الروحي  إن ورأوا,  علقة الص ورة ب الرمزبحثوا  ـ6

 وان ابلغه ما يجمع الرثير من القليل .

 , سلروا ثالثة مناهج هي : األدبيةوفي دراساتهم  

 المنهج النفسي , والمنهج النفساني والمنهج العلمي .

ص علرى اسرتخال األولرى:الذ  تجلى في دراسات العقراد بالدرجرة  ـ المنهج النفسي 1

تخالص يجلررو خصررائا الترري يترررجم لهررا , وهررو اسرر األدبيررةصررور نفسررية للشخصررية 

لعصررر النفسررية والخلقيررة . ويتطلررب هررذا المررنهج مررن الناقررد دراسررة ا األدبيررةالشخصررية 

 . األدبيةفي تروين الشخصية  أثرهلبيان 

 وعلى وفن هذا التصور كشف العقاد عن اثر البيئة فري ترروين شخصرية عمرر برن ابري

 ربيعة في دراسته له ,وكذلك فعل في دراسته البن الرومي .

معرفرة  دراسة نفسية دون األدبيةالذ  يعتمد دراسة الشخصية :  ـ المنهج النفساني 2

مايرشرررف منهرررا عرررن طبيعرررة تلرررك الشخصرررية ويعرررين علرررى  إالالمرررؤثرات الخارجيرررة , 

 نواس . ألبيتفسيرها , وقد استخدم العقاد هذا المنهج في دراسته 

لرم , غيرر النظرر  , كع وهرو المقصرود برالعلم التجريبري المحرض ـ المنهج العلمي :3

 .الطب والوراثة وغيرها 

عراء القيو ( وابن الرومي وغيره من الشر امرأهذا المنهج درس العقاد ) أساسوعلى 

 الذين ماتوا مسمومين .

يررر ب: )) التع بأنررهالشررعر مررا جرراء علررى لسرران العقرراد  عِر   بررهمررا أروعولعررل        

لوكران  هرذا التعريرف هرو شرعر حترى ما يردخل فريالجميل عن الشعور الصادق(( فرل 

, او وقوفرا علرى االطرالل . وكرل مرا خررج عنره لريو  لإلبرلوصرف  أوهجراء  أومدحا 

 بشعر . 

  . 

 

     

       
    


