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حددوا مكان الجمال هل هو فً الشكل أم فً المعنى؟ ورأوا ان الجمال فً الفن  -1

شكال ال تعجبنا وتجمل فً نفوسنا اال , فاأل والطبٌعة معنوي فً غاٌته ومضمونه

لمعنى تحركه او معنى توحً الٌه . ومن هذا المنطلك هاجم العماد تشبٌهات شولً 

 ألنها شكلٌة ولٌست معنوٌة.

تحدثوا عن عاللة الجمال باألخالق , فرأوا أن الشاعر غٌر مطالب برصد  -2

. ونفهم من هذا أن  الجمال االخالق ألنهم اعتمدوا الصدق الفنً اعتماداً شدٌداً 

 عندهم أساسه الصدق.

أما ما ٌخص مسالة الذوق فاشترطوا لتوفره لدى الشاعر ان ٌمتاز بحس ٌدرن  -3

فً غٌره من الناس بحٌث ال تتماثل الناس عنده كما تتماثل به مزاٌا الحس وفوارله 

 الصور المنسوخة.

العاطفة عندهم تموم على صدق االحساس وعممه وارتفاع طبمة التفكٌر , وهذا  -4

 معناه ان العاطفة ال تتحمك عندهم اال من خالل الصدق الذي ٌتمٌز بالعمك .

النفس ألن الشاعر الذي ال ٌعبر مفهوم التعبٌر عندهم هو التعبٌر الصادق عن  -5

عن نفسه ٌعّد صانعاً, فكل ما ٌنطبك علٌه هذا الوصف ٌعد شعراً سواء كان مدحا او 

 هجاء او وصفاً لإلبل وكل ما خالفه ال ٌعد شعراً.

مسألة الصدق لدى جماعة الدٌوان تمثل مكان الصدارة فً نمدهم , ففٌه ٌتحدد  -6

, والصدق عندهم ٌتمثل فً تعبٌر الشاعر عن  مولفهم من عنصر التجربة الشعرٌة

الصدق الفنً على كل انواع  عواطفه ومشاعره مجردة دون تكلف . وربما ٌؤثرون

الصدق ألنه ٌنتهً بالشاعر الى النفاذ الى روح الموضوع واالحاطة بأصوله 

 ومموماته.  

العضوٌة من أهم المضاٌا التً اثارها جماعة الدٌوان فً نمدهم لضٌة الوحدة  -7

)انسجام العناصر( وهً أن تكون المصٌدة عمالً متكامالً من تصوٌر خاطر أو 

 خواطر متجانسة , فهً كالجسم الحً ٌموم كل لسم منها ممام جهاز من اجهزته.

أشاروا أٌضاً الى عناصر الصورة الشعرٌة , وهً عنصر اللون وعنصر الشكل  -8

والمكان, وبحثوا الصورة بالرمز نصر الحركة وعنصر الزمان وعنصر المعنى وع

ووجدوا أن الشعر ال ٌستغنً عن الوحً واالشارة وان أبلغه ما ٌجمع الكثٌر فً 

الملٌل . وهم فً هذا ٌتفمون مع الرمزٌٌن ولكنهم ولفوا مولفاً وسطاً من غموض 

الصورة ووضوحها, فالوضوح ٌشل حركة الخٌال وٌبطل عمله , ولكنهم ٌنكرون 

 معانهم فً الغموض.على الرمزٌٌن إ
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