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 النقد عند جماعة ابولو

خير ما يعبر عن نقد جماعة الديوان أن ما يقولو العقاد، متحدثًا عن الجماعة )ولعميا 
استفادت من النقد االنكميزي، فوق فائدتيا من الشعر وفنون الكتابة األخرى، وال اخطئ إذا قمت 

إلى معاني الشعر  أن )ىازلت( ىو أمام ىذه المدرسة كميا في النقد، ألنو ىو الذي ىداىا
والفنون، وأغراض الكتابة، ومواضيع المقارنة ، واالستشياد وكان االدباء المصريون مبتدعين في 
االعجاب بو ال مقمدين وال مسوقين واعانيم عمى االستقالل بالرأي، عندما يقرأون اآلداب 

داب األجنبية مممضين أو األجنبية، أنيم قرأوا أدبيم قبل ذلك، وفي أثناء ذلك، فمم يدخموا عالم اآل
أن شعراء الديوان، قد سمكوا طريقًا جديدًا في النقد، ومن ىذا القول يفيم  خموا من الرأي والتمييز(

نما أماميم فيو، وأنيم لم يكونوا في منيجيم الناقد األنكميزي كان وأن ىازلت  النقدي مقمدين، وا 
 متيم ونقده، وىو ما يؤكد أصالتيم في النقد.ميتدين متأثرين ألنيم ظموا مخمصين ألدب أكانوا 

نما تأثرت بمدرسة )النبوءة والمجاز(  ولم تتأثر جماعة الديوان في نقدىا بيازلت فقط، وا 
التي تألق بين نجوميا: كارليل وجون ستيورات وشيمي وبيرون، ووردزورث، كما تأثرت بمدرسة 

 نبخ وتنيسون وامرسون وىاردي وغيرىم.أخرى، جمعت بين الواقعية والمجازية، وىي مدرسة براذ
وعمى ىذا النحو مضى شعراء الديوان في مفاىيميم النقدية، يقتحمون دروب التجديد في 

 حماس وجرأة، ناعين عمى شعراء التيار المحافظ نيجيم التقميدي.
 نقدًا قياسيًا ال ىوادة فيو.وقد تناولوا )شوقي وحافظ والمنفموطي( وأجيزوا عمى إنتاجيم، 

في وقبل أن نقف عمى المفاىيم النقدية التي صدروا عنيا، البد من القول، أن ما قدموه 
 ميدان النقد كان يفوق كل إنتاج أدبي قدموه.

ال يتسع لو ىذا الفصل من الكتاب والواقع أن اإللمام بنقد ىذه الجماعة إلمامًا تامًا، 
اب الديوان. لم يترك جماعة الديوان ولذلك سنأتي عمى مبادئو العامة التي ورد معظميا في كت

نقدي يعتمد ليا من خالل منظور مسألة من المسائل التي تتصل بالشعر واألدب إال تعرضوا 
 األصالة والعمق والفيم الدقيق. من ذلك تعرضيم لمسألة الجمال ولعالقتو بالحرية وبالموضوع.

الجمال في الفن والطبيعة  وحددوا مكان الجمال، أىو في الشكل أم في المعنى؟ فرأوا أن
معنوي في غاياتو ومضمونو؛ فاألشكال ال تعجبنا وتجمل في نفوسنا إال لمعنى تحركو أو معنى 

 توحي إليو. ومن ىذا المنطمق ىاجم العقاد تشبييات شوقي ألنيا شكمية وليست معنوية.
الق وتحدثوا عن عالقة الجمال باألخالق، ورأوا أن الشاعر غير مطالب برصد األخ
 ألنيم اعتمدوا الصدق الفني اعتمادًا شديدًا. ونفيم من ىذا أن الجمال عندىم أساسو الصدق.

يدرك بو مزايا وتعرضوا لمسألة الذوق، فاشترطوا لتوفره لدى الشاعر أن يمتاز بحس 
 الحس وفوارقو في غيره من الناس بحيث ال تتماثل الناس عنده كما تتماثل الصور المنسوخة.



اطفة عندىم فإنيا تقوم عمى صدق اإلحساس وعمقو وارتفاع طبقة التفكير، وىذا وأما الع
معناه أن العاطفة ال تتحقق عندىم إال من خالل الصدق الذي يتميز بالعمق. ومن ىنا كان 
الصدق العاطفي مسألة ضرورية في ميدان الشعر. وفي دراساتيم األدبية، سمكوا ثالثة مناىج 

 المنيج النفساني والمنيج العممي.ىي، المنيج النفساني و 
عمى استخالص  -العقاد بالدرجة األولىالذي تجمى في دراسات  –ويقوم المنيج النفسي 

صورة نفسية لمشخصية االدبية التي يترجم ليا، وىو استخالص يجمو خصائص الشخصية 
 االدبية النفسية والخمقية.

 أثره في تكوين الشخصية االدبية.ويتطمب ىذا المنيج من الناقد، دراسة العصر لبيان 
وعمى وفق ىذا التصور، كشف العقاد عن أثر البيئة في تكوين شخصية عمر بن أبي 
 ربيعة في دراستو لو، وذلك من خالل تطبيقو ليذا المنيج، وكذلك فعل في دراستو البن الرومي.

دراسة نفسية  والمنيج الثاني ىو المنيج النفساني، الذي يعتمد دراسة الشخصية األدبية
دون معرفة المؤثرات الخارجية، إال ما يكشف منيا عن طبيعة تمك الشخصية ويعين عمى 

 تفسيرىا. وقد استخدم العقاد ىذا المنيج في دراستو  ألبي نواس.
أما المنيج الثالث، فيو المنيج العممي، وىو المقصود بالعمم التجريبي المحض، غير 

 ة وغيرىما.النظري، كعمم الطب وعمم الوراث
وفي ظل ىذا المنيج درس العقاد )امرأ القيس( كما سمطو عمى ابن الرومي، وغيره من 

 الشعراء الذين ماتوا مسمومين.
عمى أن اىم القضايا التي اعتمدىا جماعة الديوان، ىي تمك التي تتصل بالفن الشعري 

 وية والتشبيو.والخيال والصورة والوحدة العضالصدق وآفاقو، وما يتصل بو من عناصر 
عمى لسان العقاد، من أنو )التعبير الجميل ولعل أروع ما عرف بو الشعر، وىو ما جاء 

أو ىجاء، أو مدحًا فكل ما يدخل في ىذا التعريف ىو شعر، حتى لو كان عن الشعور الصادق( 
كان مدحًا أو حتى لو وصفًا لإلبل، أو وقوفًا عمى االطالل. وكل ما خرج عنو ليس بشعر، 

عنو ليس بشعر، حتى لو كان عمى األطالل. وكل ما خرج جاء، أو وصفًا لإلبل، أو وقوفًا ى
 قصة أو وصف طبيعة أو مخترعًا حديثًا.

الذي ال يعبر ومعنى التعبير لدى العقاد ىو )التعبير الصادق عن النفس( ألن الشاعر 
 عن نفسو صانع.

في نقدىم، ففيو يتحدد موقفيم  ومسألة الصدق لدى جماعة الديوان تمثل مكان الصدارة
 من عنصر التجربة الشعرية، وعميو يتوقف موقفيم من الموضوعات الشعرية. 



والصدق عندىم يتمثل في تعبير الشاعر عن عواطفو ومشاعره مجردة دون تكمف وربما 
يؤثرون الصدق الفني عمى كل أنواع الصدق، كالصدق من الوجية الخمقية والصدق من الوجية 

 يخية.التار 
 والصدق الفني ينتيي بالشاعر إلى النفاذ إلى روح الموضوع واالحاطة بأصولو ومقوماتو.
ومن أىم القضايا التي آثارىا جماعة الديوان في نقدىم، قضية الوحدة العضوية، فقد 
نادوا بوحدة البناء في القصيدة، إذ ينبمي أن ينظر غمييا من حيث ىي شيء فرد كامل، ال من 

يات مستقمة، وذلك ألن قيمة البيت تأتي من كونو عضوًا في جسم القصيدة الكمي حيث ىي اب
)وقد حرص عبد الرحمن شكري عمى أن تكون قصيدتو بنية حية متماسكة ويكتسب البيت جمالو 

 وشاعرية من وضعو في بناء القصيدة وجسميا الكمي
أما العقاد فكان احرص من زميمو في موقفو من الوحدة العضوية. وقد فصل فييا القول 

 تفصياًل ال يدع مجااًل لتقصير عمى اإلطالق.
والوحدة العضوية عنده تتمثل في أن تكون القصيدة عماًل فنيًا يكمل فييا تصوير خاطر 

 جانسة، فيي كالجسم الحي يقوم كل قسم منيا مقام جياز من اجيزتو. أو خواطر مت
ويرى أن القصيدة حينما تفقد ىذه الوحدة، تكون ألفاظًا ال تنطوي عمى خاطر مطرد أو 
شعور كامل بالحياة، وتصبح مجموعًا مبددًا من أبيات متفرقة، ال تؤلف بينيا وحدة غير الوزن 
والقافية. ويرى أن السبب في انعدام الوحدة العضوية ىو )التفكك ألن القصيدة ينبمي أن تكون 

فنيًا تامًا، يكمل فييا تصوير خاطر أو خواطر متجانسة، يربطيا خيط نفسي يؤدي إلى عماًل 
 . تساوق الفكر والشعور في القصيدة، فتتقدم في اتساق تام نحو الماية منيا(

الرومانتيكيين وأغمب الظن ان العقاد قد أفاد في نظريتو إلى الوحدة العضوية من النقاد 
 ولردج(.وعمى الخصوص )ىازلت( و)ك

ىذا وقد بحث ىذا الناقد موضوع الوحدة العضوية وعالقة الصورة بيا، وعد ىذه العالقة 
ىي عالقة الجزء بالكل، إذ ينتقل الشاعر بين أبيات القصيدة من صورة إلى صورة ومن منظر 

 إلى منظر ومن حركة إلى حركة.
ن العقاد عمى ومما تعرض لو جماعة الديوان في نقدىم، التصوير الشعري، وقد كا

، الخصوص، من أوائل النقاد الذين تحدثوا عن الخيال الشعري، وعن أىميتو ووظيفتو في الشعر 
وقد توصل ىؤالء الشعراء، إلى أن أساس التصوير في الشعر ىو االدراك بالحس. وفي تصور 

واالخرى اخراج تمر بمرحمتين: االولى ادراك من الخارج إلى الداخل، العقاد، أن الصورة الشعرية 
من الداخل إلى الخارج، وىو التعبير ممتزجًا بالخواطر النفسية )ولكي تكون الصورة الشعرية 
جيدة، فالبد ليا من التشخيص الذي ىو ممكو خالصة تستمد قدرتيا من الشعور حينًا أو من دقة 

 . الشعور حينًا آخر(



صر المون وعنصر الشكل وقد أشاروا ايضًا إلى عناصر الصورة الشعرية، وىي عن
 وعنصر المعنى وعنصر الحركة وعنصر الزمان وعنصر المكان.

 ونوىا بدور المفظة، داخل الصورة الشعرية.
وبحثوا عالقة الصورة بالرمز، ورأوا أن الشعر ال يستمني عن الوحي واالشارة وأن أبممو 

وسطًا من موقفًا نيم وقفوا ما يجمع الكثير في القميل. وىم فني ىذا يتفقون مع الرمزيين. ولك
ووضوحيا، فشكري ينكر عمى الشعراء غموضيم في الصورة، والعقاد يذىب إلى غموض الصورة 

أن الوضوح فييا يشل حركة الخيال ويبطل عممو، ولكنو ينكر عمى الرمزيين إمعانيم في 
وتداعي الوضوح إلى اسباب منيا، التراكيب، المموض. وقد ارجع جماعة الديوان، المموض و 

 الخواطر وتالحق الصور، إضافة إلى طبيعة الموضوع نفسو.
ليبعثيا بعثًا جديدًا ولعمق إحساسنا أما عنايتيم بالخيال فألنو يتناول في رأييم الحقائق 

بيا. ومما لو عالقة بالصورة، التشبيو في الشعر . إذ يرى جماعة الديوان، أن التشبيو يمثل 
ن مجموعيا الصورة الكمية. وىي تقوم مقام الحوادث الجزئية من الصورة الجزئية التي تتألف م
والمسرحية. وربما يكون العقاد قد )نبو مع أول ىذا القرن إلى ان الحدث األساسي في القصة 

 . وربما يتفق في ىذا مع )ىازلت( و)كولردج(. التشبيو الصحيح، ىو المحسوس بالفكر(
شكري، أن القصيدة قد تكون خالية من ن وفي ىذا المجال نفسو، يرى عبد الرحم

نما ىو وسيمة لمتعبير عن  التشبييات، ومع ذلك تتجاوب معيا النفس، فإن التشبيو ال يراد بذاتو، وا 
األثر المشبو في النفس، أو اإليحاء بيذا األثر، وشكري في ىذا يتفق مع رأي العقاد الذي أورده 

 مي شوقي في تشبيياتو الخاطئة عمى حد رأيو.في مقدمة ديوان ضوء الفجر، والذي نص فيو ع
ومن المسائل التي انفرد بيا العقاد، موقفو من المرض الشعري، ومن االغراض التقميدية 

 بالذات ، إذ أنو لم يرفض غرضًا بعينو، إال إذا انتفى منو الصدق.
ي ذلك لم يرفض العقاد غرض المديح، إذا كان رائد صاحبو، الصدق، ألن شعر وف

ديح في رأيو ، يعد )من أفضل المقاييس لقياس حال األمة والشاعر واألدب في وقت واحد. الم
ولذا يخطئ من يظن أن اال مم المشرقية ال تمدح أو ال تقبل المدح من شعرائيا، إذ المديح جائز 
نما الخالف في نوح المديح ال في موضوعو، فمديح األمم  في كل امة ومن كل شاعر... وا 

ير مديح األمم الجاىمة والشاعر الذي يممك أمره يتبع في مدحو أسموبًا غير الذي يتبعو المتعممة غ
 .شاعر ممموب عمى أمره(

وفي ظل ىذا الفيم، وقف العقاد من األغراض الشعرية األخرى، وىو توفر شرط الصدق 
 أواًل وآخرًا، فكان موقفو من الوصف واليجاء والفخر وغيره من األغراض.

م أثاروا موقف الشعر من الفكر، إذ رأوا أن الفن واألدب وجدان، وال يمكن وفي نقدى
 إلنسان أن يخمو من الحس، ومن التفكير معًا.



ووقفًا ليذا المنظور أدخموا التفكير في شعرىم، إذ أكعن فيو كل من شكري والعقاد في 
 قصائدىما الفكرية، إلى حد إدخال الفمسفة.
ر العبقري، ىو الذي يمتاز بالشره العقمي الذي يدعوه وعمى حد رأي شكري فإن الشاع

 إلى التعرف عمى كل فكر، وعمى كل إحساس.
وقد راح العقاد يفمسف موقفو من ربط الفمسفة بالشعر حين رأى أن الفمسفة ال تتجرد من 

 الخيال والعاطفة حين تصدر عن الفكر.
وشعر عقل، كما اتفقوا في نقدىم رفض جماعة الديوان تقسيم الشعر إلى شعر عاطفة 

 .الذي نادى بو شكري وأيده كل من المازني والعقاد عمى تعريف الوجدان في الشعر، وىذا ىو 
وق نادوا ايضًا بالحرية في الفن، إذ ال يشترط في الشاعر أن يمتزم بمذىب فمسفي معين 

ا يرى ذلك ينافح عنو، ألن الشاعر يرى جانب الصواب من كل مذىب، ويعبر عن كل نفس كم
 فيو المازني والعقاد.عبد الرحمن شكري، وال يختمف عنو 

كما اتفقوا عمى أن الشاعر ينبمي أن يستقي مادة شعره من )مالحظة الناس واالشياء 
العادية، التي تبدو مألوفة لالنسان العادي، الذي ال يممك العين الشاعرة، أو الحس المرىف... إذ 

وىو ما  وآمالو، كما يصوغو من لذات الناس وآالميم وآماليم(الشاعر يصوغ الشعر من لذاتو 
 يعبر عنو شكري، وطبقو العقاد بديوانو )عابر سبيل(.

تمك كانت بعض الخطوط العريضة لممفاىيم النقدية التي نادى بيا جماعة الديوان وىي 
 .قميل من كثير لم يتسع ىذا المبحث 

 
 


