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 أهم عوامل ظهور الجماعة

سٌطرة المذهب الكالسٌكً الحدٌث على الشعر, وهٌمنة موهبة أحمد شولً على عمول  -1

المثمفٌن وللوبهم فً مصر, وولوفهم كحاجز منٌع ضد محاوالت التجدٌد فً مفهوم الشعر 

 وهٌكله.

التراث  الشعري   ضآلة الكتابات النمدٌة الشعرٌة وسٌطرة آراء متحجرة لدٌمة نتٌجة سطوة -2

 المدٌم.

تؤثرهم بالمذهب الرومانسً , وكثرة لراءاتهم للشعر االنكلٌزي ومحاولتهم نمل أفكار هازلت  -3

اتٌة الذي تضمن مجموعة  لصائد ذ 1111الذي صدر عام  وتؤثرهم بكتاب )) الكنز الذهبً ((

 الٌوت . و تٌنسون  ذات اتجاهات رومانسٌة رمزٌة فلسفٌة  من مثل شكسبٌر و

األسى والحزن والمرارة فً نفوس الشعراء نتٌجة الوالع السٌاسً واالجتماعً وفشل  -4

 الثورات وسٌطرة حكام ال ٌمثلون  إال انفسهم ومصالحهم .

تغٌٌر مفهوم الشعر , فالشعر لٌس عندهم عبارة عن )) كالم موزون ممفى دال على المعنى  -5

وفً أغراض معروفة متعلمة بالمناسبات او وصف االختراعات ...(( وإنما تعبٌر عن خلجات 

النفس لذلن ٌمول المازنً فً ممدمة دٌوانه )) على الشعر أن ٌواكب الحٌاة الحاضرة وأن ال 

وان وظٌفة الشعر تكمن فً العبٌر عن النفس وتصوٌر العواطف اً لما مضى (( ٌكون اسٌر

بصدق واخالص ووالعٌة , وتصوٌر المشاعر البشرٌة وما تضطرب به من خٌر وشر وألم ولذة 

وحب وكره وما تحمل من رجاء وفوز وفشل وٌمٌن وشن وما ٌتصل بهذا من انفعال وأثر . 

 ص الطبٌعة واسرارها العمٌمة .فضالً عن التعبٌر الحمٌمً بما ٌخ

شعورهم بالغنى فً نفوسهم وضٌك ذات ٌدهم وتطلعهم نحو االحسن واالعلى من خالل  -6

 التغٌٌر .

 

 

 رؤى الجماعة

ٌمكن أن نستشفها صراحة من كتابهم )) الدٌوان (( ومماالتهم التً نشرت فً الصحف        

 :والمجالت وممدمات دواوٌنهم وٌمكن حصرها باآلتً 



فً صدق طف االنسانٌة ا/ تخلٌص الشعر من التبعٌة والنهوض به الى ما ٌسمو بالعو1

 واخالص ووالعٌة وتحطٌم الحصون المنٌعة للمدرسة الكالسٌكٌة .

 / االهتمام بجوهر االشٌاء ال المظاهر الخارجٌة.2

الدٌوان  فً /التشبٌه هو ما ٌتركه من أثر فً النفوس , فالناس كما ٌمول العماد فً كتابه 3

رسالته الموجهة الى شولً , ٌرون  هذه التشبٌهات وااللوان واالشكال  بذاتها وإنما االبداع بنمل 

 الشعور بهذه االشكال من نفس الى نفس .

 / تجدٌد شكل المصٌدة وكتابة المصص الشعري والشعر المرسل والتنوع فً الموافً.4

  الرٌحانٌات  والتصدي لما ظهر باسمعن الشعر المنثور , وان لكل منهما مٌدانه,  / اإلبتعاد5

وما نشره جبران خلٌل جبران بعنوان )) دمعة وابتسامة((  لذلن ٌمول المازنً: ))  1112عام 

ان جهالً عظٌماً نزل بالناس .. ألنن ترى أغلب الناس فً هذا البلد المسكٌن ٌصرون أن الوزن 

فً الشعر , وان هنان كتابة هً شعر لكنها ال تستخدم الوزن , ان هذا الجهل غٌر ضروري 

نهم والغباء لد دفع بعض الناس لٌجربوا هذا النوع من الشعر , حاسبٌن أنهم أنجزوا شٌئاً جٌداً وا

 .اخترعوا نوعاً جدًٌد من الفن

د عاب هإالء ولوف / هجر الموضوعات المدٌمة ومعانٌها المستمدة من البٌئات المدٌمة , ول6

الشعراء على االطالل وذكر )نجد وتهامة( وهم ٌعٌشون فً المدٌنة فً المرن العشرٌن لذلن 

 نادوا بالمعانً المستمدة من بٌئاتهم الخاصة .

/ البعد عن األخٌلة والصور المدٌمة وهذا ال ٌعنً الثورة على المدٌم وإنما تحمٌك االنسجام مع 1

 .روح العصر وتفكٌه وصوره 

 / تغٌٌر الصور واألسالٌب وعدم االلتصار على الشعر وتجاوزه الى المصة والمسرحٌة .8

 

/ تلمٌح االدب العربً باالدب العالمً  لذلن ترجموا  لصائد كولدرج وبٌرون وشٌلً و ووردز 1

 وورث  من شعراء االنكلٌز .

 فً مٌدان النمد ز/ االفادة من نظرٌات النمد فً الشعر ال سٌما  أفكار ولٌم هازلت 11

 : سمات موضوعاتهم

 ٌمكن حصرها باآلتً:

االحساس الحاد والشعور الصادق المبنً على ٌؤس شدٌد وتشاإم عمٌك ٌفٌض باألنٌن -1

والشكوى من لسوة الحٌاة وظلم الناس, وهً ظاهرة عامة عند الرومانسٌٌن ولد سمً بمرض 

 العصر  أو االحساس الحاد باأللم والتلذذ باأللم.

 وعبر العماد عن هذا بموله:



 دـــــــــــٌــــــــــــممٌٌم على عرش الطبٌعة حاضر             ولكنه بٌن األنام فم

 ات خلودـــــــــاره                 وأدنى مناه فً الممـــــــــــــوألصى مناه فً الحٌاة نه

 مات عاش الدهر وهو شهٌد ت                 وإنـــــــــمٌ و إذا عاش فً بؤسائه فه

 االحساس بالضٌاع والتمزق والتشرد ورثاء النفس والترحٌب بالموت  كمول المازنً: -2

 ومات ولم ٌحفل به غٌر واحدفعاش وما واساه فً العٌش واحد         

 ره                لها زفرة لوال اللهى لم تصاعدــــــــــولم ٌبكه إذ مات إال أجٌ

 د ــــــه             وكٌف ٌروى تربه غٌر واحـــــــــٌوم ولى تراب فال دمع روى

 الشن والتمرد المبنً على الشكوى والٌؤس , ٌمول شكري: -3

 سؤلضً حٌاتً ثائر النفس هائجاً        ومن أٌن عن ذلن معدي ومذهب

الفناء والخلود  التفلسف فً تفسٌر الحٌاة والنظر الى الموت على سبٌل المثال راحة تمترن ب -4

 كما لال العماد :

 إذا شٌعونً ٌوم تمضى منٌتً          ولالوا أراح هللا ذان المعذبا

 ٌباـــــــــــــــفانً أخاف اللحد أن ٌته        فال تحملونً صامتٌن إلى الثرى       

 رباــــــــــوما زال ٌحلوا ان ٌغنً وٌش           ٌة         ــــــوغنوا فإن الموت كؤس شه

 أعٌدوا على سمعً المصٌد فاطربا       ا            ــــــوال تذكرونً بالبكاء وإنم

 التؤمل والشن لغرض الوصول الى اسرار الطبٌعة والحمٌمة كمول العماد: -5

 أٌن الحمٌمة ال حمٌمة            كل ما زعموا خٌال 

 امـــــــــــــــــأو ام  الناس غرلى فً الهوى        لم ٌنُج غرٌ 

الصدق الشعوري فً الحب , وهو ٌسمو الى العشك وبعٌد المنال وٌنؤى عن متاع الجسد  -6

والشهوة وحبهم فً عمومه موجه الى البشرٌة والحٌوانات فال التفرلة وال العنصرٌة فالكل 

 ٌستحك المحبة, ومن ذلن لول شكري :

 أذرُت علٌن لدى البكاء حسٌبا    وإذا وضعتن فً الجفون صٌانةً        

 اــــــــــــــــــأخشى علٌن لهٌب المشوب      وإذا رغبت لن الضلوع فاننً         

 اـــــأخشى علٌن من الفإاد وجٌب        وإذا وضعتن فً الفإاد فاننً       

 اــتسعى الٌن مع النسٌم هبوب       ٌا لٌت حظً منن انً نفحة        



واالعاصٌر صف عندهم مختلف عما موجود عند المدامى , فهم ٌصفون امواج البحر الو -1

والفٌضانات للداللة على اضطراب نفوسم اآلسٌة , وٌصفون غروب الشمس والخرٌف تعبٌراً 

 عن أفول الحٌاة , ٌمول عبد الرحمن شكري فً لصٌدة له بعنوان )) االزاهٌر السود ((:

 سزهر الٌـــــــــؤس وأزهار اآل              لد جنٌنا من أزاهٌر الردى   

 زهرة حمراء من زهره الهوى          ا            ــــــزهرهُ سوداء ال تعد له

فالزهرة تعبٌر عن الحٌاة واللون االسود تعبٌر عن االلم واالحمر المانً تعبٌر عن البكاء والسهر 

 الشدٌد.

 

 

 

وعدم مٌلهم الى المداراة   هٌجو  فً ذلن بمصائد فكتور لً بالوطنٌة وتؤثرهماالحساس العا -8

والتملك لغنى نفوسهم وأٌادٌهم وللوبهم لذلن أشادوا بحضارتهم المدٌمة ووصفوا عواطف الشعب 

 بصدق واحساس مرهف.,

لٌكون مادة  صالح عندهم  ا ٌسمى بالوالعٌة , فكل شًء فً حٌاتنا الموضوعات الٌومٌة أو م -1

د دٌوان اسمه ))عابر سبٌل (( فمد حول كل ما حوله الى شعر عذب ومن ذلن شعرٌة , وللعما

 لصائده)) نداء الباعة(( و))ودار العمال ((و)) وصورة الحً (( 

 

    


