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 : مدرسة الديوان والتأسيس للرومانسيةالثانيةالمحاضرة 

I. :عوامل نشأة مدرسة الديوان 

نشأت مدرسة الديوان متزامنة في بدايات القرن الماضي، وأخذت تسميتها عند النقاد      
براهيم عبد اللعقاد و عباس محمود اواألدباء منذ نشر كتاب )الديوان في األدب والنقد( ل قادر ا 

 1292. لكن تعود اإلرهاصات األولى لهذه الجماعة إلى الفترة الممتدة بين 1291المازني سنة 
، حيث بدأوا نشر أعمالهم الشعرية واألدبية، ملتزمين بمواقفهم المنهجية في ذلك، 1219و

بداء مخ لفتهم وابتعادهم عن النظم القديمة في كتابة الشعر. ولم يشاركهم عبد الرحمان شكري اوا 
على الرغم من اعتماده نفس المذهب معهما، بل وكان الرائد والداعي  ذا الكتابه في تأليف

إلى ضرورة التأسيس للرومانسية في األدب العربي، وضرورة اجتياز حقبة التقليد لما هو  األول
وكان هؤالء " هم الذين حملوا لواء هذه الثورة على األدب العربي  قديم، في موضوعاته وأساليبه.

المعاصر وعلى الشعر منه بنوع خاص في أوائل هذا القرن. وليس من شك في أّن الشباب 
في أّول هذا القرن كانوا يقرءون شعر شعرائنا معجبين به غالبا، متحفظين في اإلعجاب المثقفين 

أحيانا، إال هؤالء النفر القليل، فإّنهم كانوا يتحفظون دائما وال يكادون ُيعَجبون بشيء، وربما 
كان الطموح للشخصي شيء من التأثير في هذا أيضا، فهم لم يلبثوا أن آمنوا بأّنهم أقدر على 

. ويقصد طه حسين هنا شعراء الكالسيكية الجديدة. 1جديد الشعر من هؤالء الشعراء الشيوخ"ت
 ومن العوامل التي ساعدت على نشأة مدرسة الديوان ما يلي:

 المدرسة الرومانسية اإلنجليزية:  (1
دباء تأثر رواد مدرسة الديوان بما قرأوا لألدباء والنقاد االنجليز، أكثر من تأثرهم بباقي األ     

والشعراء الغربيين اآلخرين، وكان تأثرهم أكثر بشعراء الرومانسية الذين ينتمون إلى مدرسة 
)النبوءة والمجاز(، وهو االسم الذي ُعرف به المذهب الرومانسي بإنجلترا، منهم أمثال شيلي، 

 Thomas)، كارالي(William Wordsworth)، ووردزورث(Lord Byron)بيرون
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Carlyle)تيوارت مل، وجون س(John Stuart Mill)وتوماس هاريدي ،(Thomas 
Hardy) وبعض من األدباء األمريكان الذين يعتمدون الواقعية والمجازية في أعمالهم، أمثال .

، كما تأثر هؤالء بالناقد اإلنجليزي )هازلت(، الذي (Edgard Alain Poe)إدجار أالن بو
  2تأثر بدوره بطروحات ونظريات كولريدج.

آمن رواد مدرسة الديوان بمبادئ نظرية التعبير في األدب والفن، والتي آمن بها      
الرومانسيون االنجليز، وهي النظرية التي ترى أن األدب تعبير عن الذات اإلنسانية والشخصية 
للفرد، وهذا األخير هو الركن األساسي الذي ينبغي أن يستند إليه األدب، وشعار هذه النظرية 

يعبِّر عن ذاته(، وهو الشعار الذي تبناه ووردزورث حيث يقول أّن " كّل شعر جيد هو )دعه 
فيض تلقائي لمشاعر قوّية". ونظرية التعبير تستند بدورها إلى الفلسفة المثالية التي تزعمها 
كانط وهيجل، وهي الفلسفة التي تؤمن بالحرية المطلقة في اإلبداع، وبالفرد كائنا حرا، كما 

كانة هامة للمشاعر والخبرات الفردية. يقول كانط: " الشعور هو طريق المعرفة تعطي م
الحقيقية" ويرى هيجل أّن " مصدر الفن هو الخبرة الخاصة، ومظهره حسِّي للحقيقة، ومهمته 

 أرفع صور التعبير عن الحقيقة". 

 :مجهودات خليل مطران (2
لقد كان لمجهودات خليل مطران في تجديد الشعر العربي وتوجيهه إلى المذهب       

الرومانسي الجديد، أثر بالغ األهمية في تصورات وأعمال مدرسة الديوان. وُيعد مطران رائدا 
في الدعوة إلى العدول عن المذهب الكالسيكي في نظم الشعر، مستشرفا ومشيرا إلى حدوث 

لشعر العربي، لم يستطع أن يخلقها هو بنفسه دفعة واحدة، ولكنه بدأ العمل تحوالت كبيرة في ا
وسوف ينهيه المتأخرون. يقول: " أردت التجديد في الشعر ألّنه في الشعر كما في النثر، شرط 
لبقاء اللغة حّية نامية. على أنني اضطررت مراعاة األحوال التي حّفت بها نشأتي، أال أفاجئ 
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ه رها للتعبير لو كنت طليقا... أريد أن يتغّير شعرنا مع بقائه شرقيا، مع بقائبالصورة التي أوث
عربيا، مع بقائه مصريا، وهذا ليس بإعجاز". لكن وقف العقاد متهجما ومنتقدا له، صراعا على 
الريادة في الشعر الرومانسي، إذ يقول: " ال فضل له في تجديده ألّنه لم يكن يستطيع غيره ". 

المزيج الذي صبغ شعر مطران، من شكل وموسيقى من المذهب القديم وصور مشيرا إلى 
 رومانسية.

 : الصراع مع مدرسة اإلحيائيين (3
لم يستفيد رواد جماعة الديوان من مجهودات ومظاهر التجديد عند اإلحيائيين ومن الزوايا      

نما كانت الفائدة في بحثهم عن مآخذ وأخطاء تلك فكانوا  المدرسة. المستحسنة في شعرهم، وا 
يتتبعون زالتهم من شتى جوانب العملية الشعرية، من أخطاء تركيبية أسلوبية، وأخطاء في 
يراد المعاني، ومن تقيدهم بالقديم عن طريق التكلف والصنعة. فكان الجزء األكبر  التصوير وا 

د أحمد ض من الديوان مخصصا النتقاد الكالسيكيين الجدد، شعرا ونثرا، وسلطوا جل مدافعهم
شوقي خاصة، حيث جاء في مقدمة الديوان " وقضى أن تحطِّم كل عقيدة أصناما ُعبدت قبلها، 

م تحطيم األصنام الباقية على تفصيل المبادئ الحديثة". فكان منطلقهم في فاخترنا أن نقدِّ 
 على كسر األسس القديمة التي بعثها اإلحيائيون من جديد.  التجديد مبنيّ 

II.  لشعر الديوانية المبادئ النظر: 
 حساس وتعبير عن الاات:اإل (1

الشعر صوت األحاسيس والمشاعر، وأّن الشاعر ال بّد أن تهتّز نفسه، وينفعل بموضوعه 
انفعاال يمأل عليه جوانحه، وال يجد سبيال أمامه إال أن ُينفِّس عن أحاسيسه بقول الشعر، حيث 

ى أحيانا حّد التناقض من رقة ولين، إليصور ما تجيش به نفسه من عواطف متباينة، تبلغ 
شّدة وعنف، والشعر صدى للنفس في الحالتين، مثلما هو حال الريح؛ تتهادى حينا فتكون 

ذا  فالشعر مهما اختلفت أبوابه ال بّد أن يكون نسيما، وتهيج حينا آخر فتكون عاصفة هوجاء.
ا ومعرفة أسراره لعواطفعاطفة. لكن يحتاج ذلك إلى ذكاء وذهن خصب وخيال واسع لدرس ا
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ن، الشعر الذي ينظمه أصحابه تلبية لمطالب اآلخري ينكر شكري وتحليلها. إذ نجد عبد الرحمان
 3صا على إرضائهم.وحر 
يشترط هذا اإلحساس واالنفعال إزاء الشيء أو الموضوع، " ضرورة الُبعد عن الظواهر،     

لمعاني الشعرية هي خواطر المرء وآراؤه والغوص إلى ما وراءها. والشعر تأمل في العالم، وا
ّنما بالتعميق في تشكيل الصور 4وتجاربه" . فال يتم تناول الموضوع بسطحية وبساطة وا 

 والتراكيب. ويرى العقاد أّن " كل ما يمتزج بالشعور صالح للتعبير".

 على اإلنسانية: االنفتاح (2
الشاعر إلى ما وراء المحسوسات إّن الشعر يعتمد على الخيال، وهذا األخير هو الذي يدفع 

الشائعة، نحو مناطق بعيدة من النفس أو من الحياة اإلنسانية جمعاء. يقول أدونيس " الشعر 
منفتح كالوجود، فهو شأن الحياة، ال يستنفذه التعريف، فيستغرق الشعر آفاق الوجود كلها، 

ة في أي النظر إلى الحياوآفاق النفس كلها. والشعر تعميق للحياة ونظرة للعالم خاصة به، 
. 5عمقها وخباياها ومنتهياتها، وال يتم التقيد فيها إال بما تمليه على الشاعر تجاربه ونفسه "

وهو المبدأ الذي تأسست عليه مدرسة الديوان، حيث أراد أدبا إنسانيا يتعدى القومية الضيقة 
 التي تجعل اإلنسان رهينا في موقعه. 

واالنفتاح على اإلنسانية هو التأمل فيها وفيما يحيط بها في عوالمها المختلفة، لذلك فإّن      
عمن سواه من  يقة التي تغيبالشاعر الحقيقي يستشرف المجهول بعين بصيرته، فيبلغ الحق" 
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غيرة، مية الصومن مقتضيات هذه النظرة أن الشاعر الحق ال يرتبط بالحوادث اليو  البشر.
 .6"إنها هموم اإلنسان في كل زمان ومكان ه أكبر من ذلك.فهموم

 :العاطفة والتفكير (3
على الرغم من تمجيد الرومانسية للعاطفة والقلب، إال أن ذلك ال يعني االستغناء عن التفكير 
ومحددات العقل بتاتا. فال يمكن تصور شاعر يلج إلى نصه دون إعمال التفكير في موضوعه. 

كال  مهما اختلفت أبوابه فإنّ و  لسياق أّن " الشعر عاطفة وتفكير معا،ويرى شكري في هذا ا
منهما له نصيبه من التفكير، وحكمة الشاعر هي تجاربه وخواطره في الحياة، تلك الخواطر 

 .7في آن واحد" التي ينضجها الشعور والتفكير
اس عند واإلحسينتهي العقاد إلى تقرير بعض الحقائق الخاصة بملكتي التفكير كما      

اإلنسان؛ فكلتاهما جزء من طبيعته وتكوينه، وليس حظه من كل منهما واحد عند كل الناس. 
الوجدان، و  فنقص الفكر ليس بزيادة في الحّس  قص إحداهما ال يكون لحساب األخرى.إال أّن ن

ان بطبعه سوزيادة الفكر ال تمنع اإلنسان أن يحّس، وأن يّتسع وجدانه ألوسع آفاق الحياة. فاإلن
ليس الفكر ف يحّس حين يفكر ويفكر حين يحّس، فليس هو بإنسان كامل إذا خال من التفكير.

فال بد للفيلسوف الحق من نصيب من الخيال والعاطفة، وال  حكرا على الفالسفة والعلماء فقط؛
  8أقل من نصيب الفيلسوف.بّد للشاعر الحق من نصيب من الفكر، ولكنه 

III.  الجديدة في نقد الديوان:عيوب الكالسيكية 
ُيرجع العقاد والمازني في ديوانهما العيوب المعنوية عند مدرسة اإلحياء إلى أربعة أسباب،      

تلك العيوب التي " صّيرتهم أبعد عن الشعر الحقيقي الرفيع، المترَجم عن النفس اإلنسانية في 
ن يكون لحلّي المزّيفة التي تمنع أأصدق عالقاتها بالطبيعة والحياة والخلود، وهما يصفانها با
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. وانتقادهم في هذا الفصل انصب على مذهب الكالسيكيين الجدد، وليس 9للشعر قيمة غالية"
على شوقي فحسب. لكن هذا األخير نال حظا وافرا من ثورة وغضب الجماعة على اإلحيائيين، 

 10يوب فيما يلي:كونه ملقب بأمير الشعراء، وكونه من شعراء البالط. تتمثل تلك الع
 : التفكك (1
ويظهر ذلك في األبيات المبّددة التي ال تؤلف بينها وحدة معنوية، ما عدا وحدة الوزن      

والقافية. ومتى طلبت هذه الوحدة المعنوية في الشعر فلم تجدها، فاعلم أّنه ألفاظ ال تنطوي 
ذا كان ذلك هو مفهوم الوح دة فيمكن الخلط بين على ناظر مطرد أو شعور كامل للحياة. وا 

أبيات القصائد ذات الوزن الواحد والقافية الواحدة. فالقصيدة الحقيقية هي جسم واحد، ولكل 
عضو منه مكانه ووظيفته وعالقاته باألعضاء األخرى. فالقصيدة هي الوحدة العضوية في 

 المبنى والمبنى.

 : اإلحالة (2
االعتساف أي إيراد المعنى من دون تعني اإلحالة فساد المعنى، وهي ضروب، منها      

تفكير وال روّية. ومنها الشطط؛ أي المبالغة في الظلم واالبتعاد عن الحق. ومنها المبالغة 
ومخالفة الحقائق. ومنها الخروج بالفكر عن المعقول، أو قّلة جدواه وخلّو مغزاه. ويمّثل لذلك 

هذه الدنيا فأنت الباقي(. حيث يرى في  ببيت لشوقي جاء فيه: )إذا كان لألخالق ركن قائم
 فيه مبالغة في المدح وال جدوى في ذلك، باإلضافة إلى ضعف المغزى.

 : التقليد (3
ومعناه تكرار المألوف من القوالب اللفظية والمعاني. وأيسُره على المقلد االقتباس المفيد      

ة إلى جعل فيه، باإلضاف والسرقة. والتقليد في بعض األحيان يشّوه المعنى األصلي الذي جاء
الشعر ساكنا في قوالب جاهزة في التراكيب وفي المباني المعنوية، دون محاولة اإلبداع واالبتكار 

 للجديد.
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 : الولوع باألعراض دون الجواهر (4
أي االهتمام بالصور الظاهرة، والمعنوية السطحية دون التركيز على المعاني الباطنية أو      

ها تلك التراكيب. ويورد الناقدان مثاال توضيحيا للعرض والجوهر: للَعَلم الجوهرية التي تحمل
جوهر وعرض. فأما الجوهر فهو ما يرمز إليه من مجد األّمة وتاريخها، ومعالم قومية وفرائض 

 وطنية. وأما العرض فهو نسيجه ولونه وليس لها قيمة فيما ُترفع األعالم ألجلها. 

IV.  ان:شعر الديو الخصائص الفنية في 
 الوحدة العضوية: (1
تشكل خاصية الوحدة العضوية لدى مدرسة الديوان ركيزة أساسية في الثورة على المقلدين      

ي القديم من جهة، وميزة ف من الشعراء، وسندا هاما إلظهار المفارقة بين شعرهم وبين الشعر
حدة البيت على و  . حيث ترفض مدرسة الديوان قيام الوحدة العضويةتجربتهم الشعرية الجديدة

نما ينبغي أن تظهر وتتأسس تلك الوحدة على بنية  في مبناه ومعناه، كما كان ذلك قديما، وا 
النص بأكمله، وال في أجزائه. لذا فإنهم يرون أن " قيمة البيت إنما في الصلة بين معناه 

، بعيدا ةوموضوع القصيدة، فهو جزء مكّمل لها، وال يصح أن يكون شاذا عن مكانه في القصيد
عن موضوعها. ويرى شكري أنه ينبغي على الشاعر أن يميز بين جوانب موضوع القصيدة 

. السّيما وأن القصيدة الرومانسية عند جماعة 11وما يستلزمه كل جانب من الخيال والتفكير"
الديوان مبنية على وحدة الموضوع، إذ يلج الشاعر إلى موضوع ما ويوفيه ما يستحقه من وحدة 

ة، وبالتالي فإّن "القصيدة ينبغي أن تكون عمال فنيا تاما يكمل فيها تصوير خاطر من معنوي
خواطر متجانسة، كما يكمل التمثال بأعضائه والصورة بأجزائها واللحن الموسيقي بأنغامه، 
بحيث إذا اختلفت الوضع أو تغيرت النسبة أخّل ذلك بوحدة الصنعة، وأفسدها. فالقصيدة 

لحي يقوم كل قسم منها مقام جهاز من أجهزته، وال يغني عنه غيره في الشعرية كالجسم ا
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. فلكل عنصر وظيفة محّددة يؤديها في 12موضعه، إال كما تغني األذن عن العين أو الكتف"
 مكانه الخاص به.

ُتربط تلك الوحدة العضوية باإلحساس والفكر، وبهما تتجّسد تلك الوحدة. يقول في ذلك:      
ة كما هو ظاهر، وحدة شعورية فكرية تقوم على خيط نفسي رفيع يربط بين أجزاء " وهذه الوحد

القصيدة. فالقصيدة تتشكل من أجزاء متداخلة بعضها ببعض، وفي الوقت نفسه متصلة بالتيار 
 . 13العام للقصيدة"

ويوضح محمد مصايف هذه الوحدة العضوية، فيرى " أن الشاعر عندما ينظم قصيدة،      
ا معينا، أو خاطرا، ويسخر جميع أبيات القصيدة للكشف عن هذا الغرض، ولشرحه يحدد غرض

 .14وتبيينه"

 موضوعات الشعر: (2
يعتبر رواد مدرسة الديوان كّل موضوع أو شيء أو حالة من الحاالت، موضوعا ممكنا      

ّنما في طريقة التعبير عنه،  في أن يكون شعرا؛ فاألمر ليس في الموضوع في حّد ذاته وا 
حساس عميق بالموضوع،  وطريقة إيراد الصور المعّبرة عنه، والتي ينبغي أن تنبع عن عاطفة وا 

مسته فقط. وبالتالي فإّنه يمكن للموضوع أن يكون بسيطا أو سخيفا، لكن ال من أجل مال
 القصيدة تجعل منه شيئا آخر أعظم من ذلك بكثير.

يرفض العقاد وصف الشعر بأّنه جديد أو قديم من حيث الموضوعات التي يعالجها،      
ّنما مناط األمر و في هذا ه ويرفض أن أكون هناك موضوعات شعرية وأخرى غير شعرية، وا 

طبيعة إحساس الشاعر بموضوعه، وكيفية استجابته له، بغض النظر عن كونه من آثار 
القدماء، أو ابتكار المحدثين. والمعّول عليه في العملية اإلبداعية إّنما هو طاقة الخلق الشعري 
ذاته، ومدى ما تكون عليه من كفاءة واقتدار، فهي تتدفق بالشعر في أي موضوع يهتز له 
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لشاعر، وتنفعل به نفسه ولو كان تافها مبتذال، في حين يتعثر ضعيف الموهبة أمام أجّل ا
  15الموضوعات وأعالها شأنا.

 اللغة الشعرية: (3
من المعروف عند الشعراء واألدباء الرومانسيين توظيفهم للغة العادية المعروفة لدى      

على  لتأثر والتأثير، فهم يعتمدونالمجتمع البسيط، ألّن مذهبهم هو المذهب الذي بني على ا
األحاسيس والعواطف واالنفعاالت الناتجة عنها، ويهدفون إلى زرع تلك األحاسيس في نفوس 

وعلى هذا األساس فإن أهمية اللغة في ألفاظها وتراكيبها هي  القراء بنفس الدرجة واألهمية.
شريفة  تقسيم األلفاظ إلى تشكيل المعاني في عمقها العاطفي. ويرى عبد الرحمان شكر خطأ "

ووضيعة، فشرف الكلمة في داللتها على المعنى، وفي وقوعها موقعها الخاص بها من الشعر، 
واللغة بقدر ما كانت طبيعية وبسيطة بقدر ما تقع في نفسية القارئ، وبقدر . 16ال في غرابتها"

وبحر  الطبيعة من شجرما استطاعت التأثير فيه، فنجد الشاعر الرومانسي يميل إلى ألفاظ 
 وسماء وأرض، يؤّسس بها أعظم االنفعاالت والصور من الحياة.

 :الشعريةالصورة  (4
ثارت مدرسة الديوان على جوانب عديدة من الشعر المقلِّد للقديم، خاصة فيما يتعلق      

ق لبتشكيل الصورة الشعرية، حيث أرادوا إعطاء نَفس جديد للصور البيانية المعروفة. حيث يتع
األمر األول في االبتعاد عن المجاز قدر المستطاع، وال ينبغي أن يكون ذلك من أجل إيراد 
تلك الصور فقط، من دون هدف أو وظيفة أو ضرورة ملّحة، ألّن " الصورة الشعرية ال تلتزم 
ضرورة أن تكون العبارات مجازية، فقد تكون العبارات حقيقية االستعمال وتكون في الوقت 

يقة التصوير، دالة على خيال خصب، أكثر من التعبيرات المجازية التي ال تشف عن نفسه دق
. وبالتالي ينهي الديوان أن تكون الصور البيانية 17فلسفة خاصة ووعي خاص الحياة للشاعر"
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هدفا في ذاتها، أي أن يردها الشاعر ألنها من الواجب أن تكون، فيتّبع التصنع والتقليد دون 
 مباالت.
لقصيدة تعارات وكثرة توظيفها في ايتعلق األمر الثاني بدعوة هؤالء إلى االبتعاد عن االسو      

عادة االستعارات التي ُعرفت منذ القدم. حيث يقول سعد زغلول في  الواحدة، والمبالغة فيها، وا 
ن أحوار مع العقاد على هذا األمر: " إّنني أفهم االستعارة للتوضيح والتمكين، ولكنني ال أفهم 

تكون هي قوام الكالم كله، وكل استعارة ُعرفت وكثر استعمالها أصبحت كالما واضحا، وذهبت 
مذهب األفكار المحدودة، ألن الذهن يطلب االستعارة ليستعين بها على التحديد، فإذا ما وصل 

. ويرى العقاد في التعبيرات المجازية 18إلى التحديد كان في غنى عن االستعارة وعن المجاز"
أي دليل  19واالستعارات إن لم يكن االعتناء بها جيدا أّنها " دليل الفاقة في المال وفي اللغة"

 فقر وحاجة في ذلك.

أما األمر الثالث في الصورة الشعرية عند هؤالء، فإّنها تصب في دعوتهم إلى استعمال      
ه نظرة جديدة، ى التشبيالتشبيه كأحسن صورة بيانية ممكنة والحد من االستعارة. لكن نظرتهم إل

ّنما ينبغي أن يكون التشبيه نابعا عن األحاسيس  ال تؤمن بالتشبيهات القديمة وطريقة بنائها، وا 
الصادقة والعواطف الجياشة. حيث جاء في الديوان قول فارق بين القديم والجديد في هذا 

و تقريب الء المعنى أاألمر:" جعلوا التشبيه غاية فصرفوا إليه همهم، ولم يتوسلوا به إلى ج
صورة، ثم تمادوا فأوجبوا على الناظم أن يلصق بالمشبه كل صفات المشبه به، كأّن األشياء 
ن كان من  فقدت عالقاتها الطبيعية، وكأن الناس فقدوا قدرة اإلحساس بها على ظواهرها... وا 

ا ال في رؤية ذتشبيه فلتشبه ما يبثه في نفوسنا من حنين أو وحشة أو سكون أو ذكرى، ففي ه
. فال فائدة إذن من تشبيه المحسوس 20الشكل تختلف النفوس ولكن باختالف المواقف والخواطر"
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بالمحسوس أو المرئي بالمرئي ألن ذلك واضح للعيان، ولكن األهمية في األثر الذي ُيحرك 
 األحاسيس وكيفية التعبير عن عمق تلك الصورة.

لقد كان العقاد يؤثر استخدام التشبيه الشعري بوصفه صورة جزئية داخلة لفي إطار الصورة      
الكلية التي تمثل التجربة الشعرية، وتقوم الصورة الجزئية من الصورة الكلية مقام الحوادث 
الجزئية من الحدث األساسي في القصة أو المسرحية. والناظر في تشبيهات العقاد يرى أّنها 

سيلة إلى تمام التعبير عن الوعي والشعور، ألّنه يمثل األشياء الموجودة كما تقع في الحّس و 
والخيال والشعور، وهذه الوسيلة تأتي في الطريق وليست غاية محتومة ال فائدة لها. فالتشبيه 

 . 21وسيلة لتشكيل الصورة الشعرية وليست غاية أو هدفا بعينها

ن: لصورة الشعرية عند جماعة الديوان فإّننا نجدها تمّر " بمرحلتيوبالنظر إلى سيرورة التأسيس ل
األولى إدراك ما من الخارج إلى الداخل وهو اإلدراك الحّسي، واألخرى إخراج من الداخل إلى 
الخارج وهو التعبير تمزجا بالخواطر التي تتلقاها النفس، فهو ينقل لنا الشيء الحقيقي ال كما 

ا الشيء في نفسه الواعية التي تنظر إلى معاني األشكال المجردة ال يبدو للحّس، بل شكل هذ
. وهكذا أعطت المدرسة إلى الشعر العربي نمطا آخر من البالغة 22إلى مادتها المحسوسة"

أخرجتها من المعايير المبتذلة إلى معايير أكثر قيمة في إطار وحدة الموضوع والوحدة 
 العضوية. 
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 : خاتمة
ديد الذي دعت إليه مدرسة الديوان هو بمثابة قفزة طويلة بين عالمين متباينين من إن التج     

عوالم الشعر العربي، وتحّوال بارز من مذهب كالسيكي عتيق إلى مذهب آخر رومانسي، ينشأ 
به الشعر من األحاسيس والعواطف كي يبني معانيه وتراكيبه المختلفة. وينبغي للقصيدة أن 

الموضوعية والوحدة العضوية، التي ال تظهر قيمتها إال من خالل التماسك تستند إلى الوحدة 
ذا كانت األوزان والقوافي ذات أهمية بالغة في  واالتساق الذي يحملهما تركيب القصيدة. وا 
الشعر القديم فإّن مدرسة الديوان ال تجعل ذلك من أولويات النظم الشعري، بل كّل ذلك ينبغي 

 الشاعر وتصوراته الداخلية التي يحاول إبرازها واإلبانة عنها.أن يتأّسس عن قناعات 
 


