
 

 

 أسباب ضعف الجماعة مركزٌا  

asbab daef aljamaeat mrkzyaan 

 

الكثرة الكاثرة من الشعراء الذٌن كانوا تحت راٌة هذه الجماعة والتً ادت الى  -1

اضعاف وحدتهم وتماسكهم ومن شعراء الجماعة  ابراهٌم ناجً وعلً محمود طه 

 المعطً الهمشري وغٌرهم.المهندس وابو القاسم الشابً وصالح جودة ودمحم عبد 

اختالف االمزجة وتباٌن الثقافات وفقدان وحدة الفكر والمنهج للذٌن انضووا -2

 تحت راٌة هذه الجماعة.

واالتجاه الثابت عند رائد المدرسة حٌث جمع بٌن الشعر  فقدان المذهبٌة-3

تقال بٌن القصصً والعاطفً والفلسفً واالهتمام بالنثر والنقد والعلوم الطبٌعٌة واالن

الواقعٌة الى الرومانسٌة ومن االرشاد والتوجٌه الى الفن للفن ومن الذاتٌة الطاغٌة الى 

 الوطنٌة.

 فقدان الدقة والتخطٌط والمنهج كما كان عند جماعة الدٌوان.-4

 كثرة النزاعات الفردٌة او الذاتٌة واالهتمام بالنواحً الشكلٌة.-5

 

 مظاهر التجدٌد فً الشكل والمضمون

 

تطوٌع اللفظة والعبارة فً صٌاغتها وفقا  لعمق تجاربهم التً لم تتسع لها اللغة -1

االلفاظ الموحٌة والصور الظلٌلة التً  المباشرة والصور القدٌمة ,لذلك سعوا الى ابتكار

عن الدالالت السابقة وقد تمٌزت الفاظهم بالرشاقة والحٌوٌة مثل)  دالالتهاتختلف فً 

لسكون والشمس والعطر والشفق والخٌال والحلم والظالم (وهً االطٌاف والظالل وا

 الفاظ ٌسبغ الشاعر علٌها الشاعر الحركة والطاقة والعاطفة.

 

 



 

استخدام الفاظ اعجمٌة مقتبسة من مصادر ثقافتهم بدالالتها االصلٌة بعد صقلها -2

وتلقٌح  ٌة مثل )السوبر مان والجنتلمان وذكر آلهة الٌونان وذكر الفاظ ألماكن أجنب

 معجمهم الشعري(.

 

ترجمة روائع الشعر العالمً بما ٌوافق طبٌعتهم وبألفاظ مغلفة بمشاعرهم وقد -3

نشروا على صفحات مجلتهم )ابوللو( عشرات القصائد المترجمة  مع الحرص على 

الترجمة واوزان الخلٌل  مع  تتطلبالترجمة دون تغٌٌر فً وضع االلفاظ إال بمقدار ما 

المحافظة على روح تلك القصائد وكانوا ٌنشرون القصائد االصلٌة باللغة االنكلٌزٌة 

 وقابلها القصٌد باللغة العربٌة.

استعمال الفاظ عامٌة دارجة رائجة فً الوسط الشعبً رغم الهجوم العنٌف -4

 علٌهم فً هذا الجانب.

والبؤس وااللم والشقاء والحب والحرمان  كثرة االلفاظ الدالة  على المرض-5

 فً قصائد وطنٌة خالدة. واأللفاظوالتهكم بالحٌاة واالحٌاء 

 نظام االقصوصة الشعرٌة والشعر التمثٌلً ومحاولتهم فً الشعر الحر -6

 المزدوجة والمنثورة .والقصٌدة 

 استعمال االساطٌر من الكتاب القدٌم والجدٌد ومن الموروث الشعبً .-7

 كتابة االوبرٌتات الشعرٌة والتً استمدت مادتها من التارٌخ.-8

المزج بٌن البحور الشعرٌة فً القصٌدة الواحدة وقد تكررت هذه الظاهرة -9

 عندهم بكثرة وعن قصد .

التحرر من القافٌة الموحدة ومن حركة الروي وكتابة الشعر المرسل والتفنن -11

     . فً استعمال التفاعٌل


