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 جماعة الديوان

 عوامل مؤثرة في تطور الشعر: 
عمى الرغم مما قدمو شعراء االحياء )المعتدلون( من جديد في مجال القصيدة الحديثة إال 
إنيم ظموا مشدودين إلى جذور القصيدة القديمة في موضوعاتيا واساليبيا ومعانييا وصورىا. 

فتو لدييم، بقي إلى حد بعيد ال يغادر مفيومو القديم، والسبب في ذلك، ىو أن مفيوم الشعر ووظي
 حتى فيما جددوا من موضوعات، وسمكوا من أجناس أدبية، كما حصل لشوقي.

ولقد كان إلى جانب ىؤالء، جيل آخر، وعي الشعر ومفيومو ووظيفتو، عمى نحو ما 
وفي مقدمة ىؤالء شاع لدى شعراء التيار الرومانتيكي في أوبا، واالنكميزي منو عمى الخصوص 

الشعراء، مجموعة أطمق عمييا )جماعة الديوان(، مؤلفة من عباس محمود العقاد وعبد الرحمن 
براىيم عبد القادر المازني.  شكري وا 

لقد عاش ىؤالء الشعراء النقاد، في ظل منعطف ثقافي وفكري واجتماعي وسياسي، 
 لعشرين.ظيرت بوادره منذ نياية القرن التاسع عشر ومطمع القرن ا

وقد دفع إلى ىذا التغير عوامل شتى، ألمحنا إلييا في تمييدنا ليذا الكتاب، ولكنيا أتت 
أكميا في مطمع ىذا القرن بفعل تدفق الصحف األوربية، التي حوت كل جديد في االدب والسياسة 
د واالجتماع والنظريات الفمسفية والمذاىب األدبية. وكان لحركة الترجمة التي نيضت عمى ي

رفاعة الطيطاوي، األثر الفاعل في عممية التغيير، إذ تم ترجمة المئات من القصص الغربي 
وكتب النقد، ومنيا كتاب )الذود عن الشعر( لشيمي وىازلت وقواعد النقد االدبي البركمبي و)فنون 

لك االدب( لتشارلتن )منيج البحث في المغة واألدب( النسوناميييو )فن الشعر( ليوارس. وغير ذ
 في الكتب األدبية والنقدية.

كما ترجم من الشعر آثار عديدة األقطاب التيار الرومانتيكي والرمزي من أمثال فكتور 
 ىوجو وألمرتين والفرد دي فيني وألفرد دي موسيو وفرلين وبول فاليري وبود لير.

وقد اىتمت الصحف والمجالت بترجمة اآلثار الشعرية عمى صفحاتيا، وفي مقدمتيا 
 والسياسة والثقافة والرسالة.لمقتطف ا

وفي الشعر ترجم الكثير من آثار  شكسبير وكيتس وشيمي وودزورث وترجم خميل مطران 
لشكسبير )ىاممت ومكبث وعطل وتاجر البندقية والممك لير( وعرب محمد عوض ابراىيم )كما 

ود طو لشيمي في كتابو تيواه( و )انطونيو وكميوباترا( و)الميمة الثانية عشرة( وترجم عمى محم
 )ساعات بين الكتب( وغير ىذا كثير.ىاردي في كتاب )أرواح شاردة( وترجم العقاد لتوماس 

والمسرح والرواية في متناول األيدي، وتعطي ثمارىا وىكذا تصبح كتب االدب والنقد 
 الناضجة في عممية التأثير.



د أقطاب جماعة الديوان وىو وكان لمبعثات أثرىا الفاعل في تطور األدب، ويكفي أن أح
براىيم ناجي، انيم  -احمد زكي ابو شادي –عبد الرحمن شكري، ومعو رأس جماعة أبو لو  وا 

زودوا بالثقافة االنكميزية الشعرية أثناء إقامتيم في انكمترا لمدراسة فييا. وتعمق المازني بالثقافة 
 ة جعمتو أحسن نقاد عصره وشعراء جيمو.االنكميزية، وكون العقاد لنفسو ثقافة أوربية عميقة وواسع

ىذا من جية، ومن جية أخرى كان لممذاىب األدبية األوربية التي غزت رياحيا الوطن 
ىذا الجيل، أواًل ألنو ينسجم مع في شعراء العربي منذ نياية القرن التاسع عشر، تأثير شديد 

وت بنار الواقع المرير السياسي طبيعتيم التواقة لكل جديد، وينسجم مع نفوسيم االسية التي اكت
 واالجتماعي والفكري.

وىو المذىب الذي يسعى إلى ىدم  -ولقد تييأ ليؤالء أن المذىب الرومانتيكي بالذات
االدب االتباعي. ىو الذي يحقق ما يدعون إليو من أدب ابتداعي، يخاصمون بو االدب  -القديم

مفاىيم المعاصره لمطبقات المتطمعة إلى الحياة جاء تعبيرًا عن الوقر في أذىانيم أن ىذا المذىب 
 الجديدة. وىي الطبقة الوسطى، التي صاروا يعبرون عن مضامينيا في شعرىم.

ومعروف أن ىذا  المذىب، ىو أدب فردي، يعنى بمشاعر االنسان، ويسعى إلى تحقيق 
عناصر الزخرفة المبادئ التي تسمو بو إلى الحرية والسعادة، ويسعى في تعبيره إلى البعد عن 

 والصنعة.
وقد امعنت الرومانتيكية في الخيال، ونشدت البساطة في التعبير، وسمكت طريق الفطرة 
والطبع الصادق، ونادت باستيحاء االديب لمشاعره وعواطفو وأحاسيسو وابتعدت عن التكمف، 

 وتجنبت التشبييات المتوارثة عن القديم.
م، فالحب عندىم فضيمة وسعادة منشودة ميما واحتمت العاطفة مكانًا كبيرًا في شعرى

ومن أىدافيم ، قاسى اإلنسان في سبيل تحقيقيا، وىو ال يطمب الجسد ولكنو يطمب متعة الروح 
بناء عالم تتحقق فيو حرية االنسان، بعيدًا عن كل المواضعات االجتماعية القائمة وقد عشقوا 

وسعيًا إلى الترويح عما في نفوسيم من المآسي الطبيعة ولجأوا إلى الغاب، ىروبًا من المدينة 
واآلالم ن وبثوىا ما يشعرون بو من شقاء وما يعانون من وحدة المجتمع ومن ىنا حمقوا في 

ولقد كانت ظروف  -نحة الخيال حالمين )بيوتوبيا( أشبو بجميورية أفالطوناجوائيا عمى أج
ىؤالء الشعراء الخاصة، وظروف أمتيم العامة مييأة الستقبال ىذا المذىب ومن ىنا رحوا يقرأون 

 شعر سيمي وودزورثوبايرون والمارتين والفرد دي فيني ما يعبر عم تطمعيم نحو الجديد.
ين يعتمدون االيحاء والصور الظميمة في أساليبو، بعيدًا عن واندفعوا إلى شعر الرمزي

المباشرة، ومن ىنا كانت عنايتيم بالعنصر الموسيقي الذي يعتمد اإليحاء بعيدًا عن جمجمة 
 العبارات التي رأيناىا عند شوقي وشعراء جيمو إلى البارودي. 



م والتغني بو إلى حد ولقد طبع تأثرىم بيذا المذىب بطابع حزين، يسعى إلى تجسيد األل
 طمب الموت، وىو ما يشيع كثيرًا لدى شكري والعقاد والمازني.

والحق أن )عصور االنتقال تخمق جوًا من القمق والتردد في النفوس بما توجده من صراع 
بين التقاليد الموروثة، والتقاليد المستحدثة ولكن إذا كان عصر االنتقال بشعره ىو المسؤول عن 

تمك اليموم التي تمأل أشعارىم، فمم اتضح عندىم بيذه الصورة القوية دون غيرىم، من ذلك األلم و 
الشعراء الذين عاصروىم والذين تحدثنا عنيم من قبل؟ الواقع أن أثر الشعر الرومانتيكي األوربي 

فالذين كانوا يحسون ىذا الضيق ىم الذين تغذوا عمى ذلك كان عميقًا في نفوسيم ثم في إنتاجيم، 
الدب الرومانتيكي، فذلك االدب بما يصوره من أجواء حالمة تضفي عمى الحزن واأللم لونًا من ا

العذوبة، ىو الذي حبب األلم إلى الشباب وحتى القصائد التي ترجميا ىؤالء الشعراء، أو عربوىا 
 .عن الشعر األوربي، تدل عمى إعجابيم وتأثرىم بذلك الشعر الحزين(

ىب الرومانتيكي وحده لم يكن كافيًا النتاج شعر رومانتيكي، ما لم عمى أن تأثير المذ
تدعمو عوامل أخرى. تنبع من نفوسيم التواقة إلى الحرية الساعية إلى اآلمال، فتمك اسباب 

لم ينفصموا عن شعبيم وأمتيم ولم يقفوا متفرجين عمى ما تتصل بذواتيم وحسب، غير أن ىؤالء 
ستعمار يطبق عمى وطنيم سعيًا إلى نيب الخيرات وتكبيل حدث في بمدانيم، فقد كان اال

يقافًا لما بدا أنو تمرد عمى وجوده، وخطر عمى الحكام الذين يسيرون في ركابو.  الحريات، وا 
ومن ىنا قامت ثورات تزلزل األرض من تحت أقداميم، ولكنيا باءت باليزيمة إذا لم تكن 

عي سياسي ووطني يمد الشعب بنسغ من الصمود موازين القوى متكافئة، كما لم يتحقق آنئذ و 
والتحدي. وىذا كمو انتيى بعجز األمة عن تحقيق الحرية واالستغالل والسيادة. وقد طبع ذلك كمو 

 األسى في نفوس الشعراء.
وآلميم أيضًا شعورىم بالغنى في حياتيم االجتماعية، وضيق ذات يدىم، بينما يتفوق في 

اصة ممن ال يمتمكون ما يمتمكون ىم من مواىب وقدرات ومن ىنا ىذا عمييم ابناء الطبقة الخ
أىمميم، فانطبع شعرىم عمى اكثروا الشكوى في شعرىم. وضاقوا ذرعًا بالحياة بالمجتمع الذي 

الشكوى حينًا، والتمرد احيانًا، وانعكس ذلك غناء شجيًا أو ثورة عارمة عمى الدنيا وما فييا، 
طمب الموت. وىكذا تجتمع عوامل عديدة لتؤدي إلى الدعوة إلى وانتيى بيم ذلك احيانًا إلى 

 الشعر الجديد.
ذا كان التأثر باالدب االوربي يحتل مركز الصدارة بين العوامل األخرى، فيذا ال يعني  وا 

ألمح إلى ذلك وقد منو واىتدت. بضيائو أن جماعة الديوان قد قمدت ذلك االدب، بل ىي أفادت 
أشار إلى تأثر جماعة الديوان بالشعراء والنقاد حين عباس محمود العقاد ناقد الجماعة األول، 

يعني االىتداء وذلك حين قال )وقد سرى االوربيين، ورأى أن ىذا التأثر ال يعني التقميد بقدر ما 
الشيء الكثير إلى الشعراء المصريين الذين نشأوا بعيد  -يعني االدباء االنكميز -من روح ىؤالء



و، ولكنو كان سريان التشابو في المزاج، واتجاه العصر كمو، ولم يكن تشابو التقميد شوقي وزمالئ
فيما عدا ذلك والفناء، أو ىو سريان جاء من تشابو في فيم رسالة الشعر واالدب، ال من تشابو 

 . من تفصيل(
من كتاب )الكنز الذىبي( وىي مجموعة ويبدو أن شعراء الديوان ىؤالء قد أفادوا 

وجدانية ذاتية رائعة، ويتضح تأثيرىا رات من الشعر الغنائي االنكميزي تحتوي عمى قصائد مختا
 منيا في مطمع الجزء الثاني من ديوانو. فيما ترجمو المازني 

ويالحظ الدارسون أن الكثير من المعاني الشعرية التي تحتوي عمييا متوفرة في شعر 
ي أدت إلى الدعوة التجديدية عند جماعة الديوان، جماعة الديوان. تمك ىي العوامل الرئيسة الت

وىي عوامل يتفاوت تأثيرىا، إذ يتصل بعضيا بالشعراء أنفسيم، بينما يتصل البعض اآلخر 
بظروفيم وبالتيارات الفكرية والسياسية والمذاىب األدبية والنقدية، وىذه العوامل مجتمعة، قد 

تجديد الشعر في ظل مفاىيم نقدية جديدة، ربما فاقت تفاعمت لتدفع بيم إلى المناداة بالدعوة إلى 
 في روعتيا وقيمتيا معظم ما انتجوه من شعر.
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