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  :السؤال 

لهذه  ةوالمضمونيى ةص الشكليىئحدد الخصا. تعتبر مدرسة الديوان حلقة تطور جوهرية في تجديد الشعر العربي الحديث 
  .المدرسة

  :اإلجابة النموذجية

التزما بتقديم  العقاد والمازنياإلبداع األدبي، كما أن لقد تضمن كتاب الديوان الكثير من األفكار الجديدة عن الشعر و    
محورين لكننا نستطيع تلخيص مفهوم هذه المدرسة للشعر من خالل . النماذج المجسدة لهذا التيار في دواوينهما الشعرية

  :هما أساسين 

I. نقاط 8(  :خصائص تتعلق بالشكل وهي(  

خضوع القصيدة للوزن الخاص  لقد كان الشعر العربي القديم قائما على وحدة الوزن، أي: الخروج عن وحدة الوزن ـ 1
تحوي لم يلتزم شعراء مدرسة الديوان بهذه القاعدة وأصبحت القصيدة الواحدة عندهم  .ببحر محدد وعدم الخروج عنه

  .وكان هدف المدرسة من هذا تنويع موسيقى الشعر وتجنب الملل. أجزاء مختلفة من حيث الوزن والقافية

مدرسة الديوان لغة عصرهم وابتعدوا قدر اإلمكان عن لغة الشعر العربي القديم  لقد وظف شعراء: ـ استخدام لغة العصر2
  ..وكان هدفهم من هذا بعث الحيوية في الشعر والتعبير عن نبض الشارع. التي لم تعد مستعملة في الحياة العصرية

لشاعر في القصيدة الواحدة ينتقل لم تكن للقصيدة العربية التقليدية موضوع واحد بل كان ا: ة للقصيدة ـ الوحدة العضوي3
من موضوع آلخر وتكون هذه الموضوعات أحيانا ال رابط بينها ولكن الشاعر يتكلف في ربط هذه الموضوعات بعضها 

لقد نادت مدرسة الديوان بالحفاظ على وحدة موضوع القصيدة، بمعنى استقالل كل قصيدة بموضوع واحد ال  .ببعض
  .يخرج عنه الشاعر 

لقد اهتم شعراء مدرسة الديوان بانسجام أجزاء القصيدة حتى ولو كانت هذه األجزاء مختلفة : م أجزاء القصيدة ـ انسجا4
  .ويدل ذلك على خضوع القصيدة لوحدة الموضوع. من حيث الوزن والقافية

إلى هذا التكلف  لقد عانى الشعر القديم كثيرا من ظاهرة التكلف وكان معظم الشعراء مضطرون: ـ الصدق وعدم التكلف 5
لقد كان الشاعر يمدح السلطان بما ليس فيه أحيانا ألنه بحاجة إلى المال وليس لديه مهنة  .نتيجة وضعهم المادي الصعب

لقد نادت مدرسة الديوان بالتحرر من الضغوطات السياسية واالجتماعية والتعبير بصدق عما يجول بخاطر . أخرى
  .الشاعر

ولم يكن الشعراء العرب من قبل . لشاعر أن يشير إلى الموضوع الذي تتحدث عنه القصيدةعلى ا: ـ تحديد الموضوع 7
يفعلون ذلك فجاءت قصائدهم بدون عناوين وقد تتضمن القصيدة أحيانا إشارات إلى الموضوع أو المناسبة ولكن في 

  .الغالب كانت من وضع الرواة أو النساخ أو الشراح

. فيه أيضا بوضع عنوان للديوان الشعري يدل على محور عام تدور حوله القصائد الواردةكما نادت مدرسة الديوان       
  .ولم يكن الشعراء القدامى يهتمون بذلك وجاءت قصائدهم مبعثرة في كتاب واحد عادة ما يكون من وضع الرواة والنساخ

ومن  .عن األساليب التقريرية المباشرة  دعت مدرسة الديوان إلى تنويع األساليب الشعرية والخروج: الشعر الحكائي ـ 8
األساليب التي وظفها شعراء المدرسة نجد سرد الحكايات شعرا وهو أسلوب وظفه بعض القدماء لكن ليس بنفس االهتمام 

  .واالتقان

  



II. نقاط 10( :خصائص تتعلق بالمضمون وهي(  

مدرسة الديوان إلى ضرورة تفتح  فقد دعت. التجديد المستمر للموضوعات تماشيا مع الحركية االجتماعية والسياسية.1
المبدع على عالمه الخارجي وتجنب التقوقع في موضوعات محددة مسبقا كما كان يفعل الشاعر في القديم حيث لم يكن 

  .يخرج عن موضوعات محددة سميت بأغراض الشعر العربي مثل الفخر والمدح والرثاء وغيرها

واالستفادة منهما حتى وإن بدت القواعد الشعرية مختلفة  ألن األمر هنا يتعلق التفتح على الشعر األوروبي والعالمي .2
  .بالتجربة اإلنسانية

العربي القديم وقراءته باستمرار ألنه يشكل مصدرا ملهما في بعض الموضوعات ذات  يعدم إهمال التراث الشعرـ  .3 
  ..الطابع اإلنساني

  وهو ما أطلق عليه أحياناوتصوير عوالمه الداخلية صر االهتمام بالجانب العاطفي لإلنسان المعا.4 

  .في الشعر الوجداني االتجاه    

تصوير اإلنسان في حاالته المختلفة من تفاؤل وإحباط وتشاؤم واغتراب وسرور وحزن، باإلضافة إلى تمجيد اإلرادة  .5 
  .اإلنسانية واإلشادة بأحالم الفرد وطموحاته

عية للواقع، بمعنى االلتفات إلى ما في الطبيعة من جمال وأسرار والتعبير عن داللتها في حياة االهتمام بالعناصر الطبي.6 
  .اإلنسان

االهتمام بالجانب الفكري كطرح األسئلة عن أسرار الوجود وموضوع الحرية وحدود اإلرادة اإلنسانية، وهو ما يعوض .7
  .شعر الحكمة عند القدماء

  .لتطلع إلى المثل العليا من حرية وانتصار وتسامحتمجيد البطولة اإلنسانية وا .8

االهتمام بالفئات االجتماعية البسيطة مثل البائع المتجول والحالق والحائك وحارس العمارة، ومحاولة تصوير عوالمهم  .9
كثيرة التفت وفي دواوين العقاد نجد نماذج بشرية . وهمومهم ألنهم يشكلون جزءا من حياة الشاعر يتعامل معهم باستمرار

  .إليها الشاعر واهتم بمصيرها

  .تغليب الجانب الفكري في مضمون الشعر الجديد واالبتعاد عن السطحية.10

III. طةنق 2(: المنهجية واألسلوب( 


