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 الصورة الشعرية عند شعراء مدرسة الديوان

  
    بدأت حركة النقد عند مدرسة الديوان وعمى رأسيا عبد الرحمن شكري  وزميمة العقاد  

 م  ، وقد تبمورت  رؤيتيم  1901والمازني  ، فبعد أن أصدر شكري ديوانو األول  عام 
النقدية في الربع  األول  من القرن العشرين  ، وقد  قامت ىذه الرؤية النقدية  وال سيما 
عند  شكري  عمى اعتبار أن وظيفة الشعر األساسية ىي التعبير عن  وجدان الشاعر ، 
الن الشعر في  جوىرة عاطفة  وقد ىاجم شعراء  مدرسة الديوان  الذين تبنوا  مذىب  

التجديد في الشعر شعر  المناسبات  الذي  كان  سائدًا  حينئذ في  المدرسة  الكالسيكية 
أو التقميدية  بقول   وبعض  القراء ييذي  بذكر الشعر االجتماعي  ، ويعني  شعر 

فإذا   ترفع الشاعر عن ...  الحوادث  اليومية  مثل  افتتاح  خزان  أو بناء  مدرسة  
 ىذه  الحوادث  اليومية  قالوا ، مالو ؟ ىل نضب ذىنو  ؟  أوجفت  عاطفة

  
  . 54محمد  فرور  ص .  النقد والنقاد المعاصرون   د  – 1          

.............. وقد  يبني أحد رواد ىذه المدرسة وىو عبد الرحمن  شكري   مذىب 
، ......... الفكري واإلحساس  العاطفي .......... أحزاني  ، وىو مذىب يجمع بين 

 .وكان لزميميو أثر  بأخذ كل منيا  بأحد المذىبين  الذين يناسبانو  
  

    وقد  تميز  المذىب  النقدي الجديد  الذي دعا إلية شكري وزميميو  العقاد  والمازني  
 :باالتي  

 أن الشاعر العبقري ىو الذي يفكر كل فكر  وأن يحس كل إحساس -  1

الخيال  ىو كل  ما يتخيمو الشاعر من وصف جوانب الحياة  وشرح عواطف   -  2
 النفس وحاالتيا

ال يراد  لذاتو ، و إنما يراد لشرح عاطفة أمر توضيح حالة أمر بيان - ..............  3
 .حقيقية  

أجل العواطف الشعرية ما قيل في التحميل  عواطف النفس ووصف  حركتيا ، كما  – 4
 ..................يشرح الطبيب  

 ـ  الشعر ىو ما أشعرك وجعمك تحسن عواطف النفس إحساسا شديدا ال ما كان لغزا 5
منطقيا أو خياال مجنحا ، فالمعاني الشعرية ىي خواطر المرء وآراؤه وتجاربو وأحوال نفسو 

 .وعبارات عواطفو 
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 ـ مراعاة وحدة القصيدة سواء أكانت وحدة فنية أو وحدة عضوية ، فينبغي عمى الشاعر 6
 .أن يميز بين جوانب موضوع القصيدة وما يستمزمو كل جانب من الخيال والتفكير 

  
 :الخيال والوىم عند عبد الرحمن شكري 

لقد حرص شكري عمى أن يميز بين الخيال والوىم وىو تميز يعترف بو العقاد بأن شكري 
كان رائدة ، بل يضعو في ذلك في مستوى كبار األدباء والمفكرين العالميين ، فالخيال 

والوىم عند شكري يفترقان كثيرا وال يتمبسان كما ىو الحال في أراء بعض النقاد ومختمطان 
 :في إبداعات مخول الشعراء 

فالخيال عند األدباء والشعراء المرموقين كان دائما وسيمة إلدراك الحقائق التي يعجز عن 
إدراكيا الحسن المباشر أو المنطق بينما الوىم ىروب من الواقع ومن الحقائق يقول شكري 

إن التخيل ىو أن يظير الشاعر الصالت التي بين األشياء والحقائق ، ويشترط في  ))
ىذا النوع أن يعبر عن الحق ، والتوىم ىو أن يتوىم الشاعر بين شيئين صمة ليس ليا 

( . (ولم يسمم منو الشعراء الكبار . وجود وىذا النوع الثاني يغري بو الشعراء الصغار 
  .61النقد والنقاد المعاصرين ص / محمد مندور 

وقد بني العقاد في مذىبة النقدي ما عرف عنو باألصالة الفردية وىي المبدأ العام الذي 
تجده خمف دعوة التجديد في الشعر التي قادىا في الصف األول من القرن العشرين ىو 
وصاحبو شكري والمازني ، وىي الدعوة التي طابت بأن يكون الشعر تعبيرا عن الوجدان 

، الفردي لمشاعر ، وقد تطور ىذا الوجدان الفردي فيما بعد الوجدان اجتماعي مع 
 .المحافظة عمى الطابع الوجداني 

األسس التي قام عمييا مذىب العقاد النقدي ىو الحرية التي لقتل معنى الجمال في الحياة 
 :والفن ، حيث عمى أساس الحرية ينبني وحدة الفكرة في الحياة والفن يقول العقاد 

وقد أحببت أن أبنين ىنا ما أرونو بوحدة الفكر والحياة في الفن فأقول أوال ، أن التجربة  ))
( (في رأسي ىي العنصر الذي ال يخمو منو جمال في عالم الحياة أو في عالم الفنون 

  .86محمد مندور ص 

 ))غير أن العقاد تنبو إلى تفيد الحرية إن صح التعبير ومزن بينيا وبين الغموض فيقول 
وخالصة الرأي أننا أحب الحرية حين نحب الجمال وأننا أحرار حين يعشق من قموب 

سميمة صافية فال سمطان عمينا لغير الحرية التي نييم بيا وال قيود في أيدينا غير قيودىا 
  .86محمد مندور نفس المرجع ص ( (وال عجب فحتى الحرية ليا قيود 

وقد طالب العقاد من خالل منيجو النقدي وال سيما الموجة إلى أحمد شوقي بمجموعة من 
األسس والقواعد النقدية فييا الفردية والمنيج النفسي الذي تبناه العقاد في مذىبو النقدي 
والوحدة العضوية لمقصيدة ، وما يتعمق بمقاييس المعاني مما تحدث فيو النقاد العرب 
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 ))فيقول العقاد عنيا . القدماء كاإلجابة والتي تعني المبالغة في المعاني مبالغة مسرفة  
فمنيا االعتساف والشطط ، وفييا : أما اإلجالة فيي حساد في المعنى وىي ضروب 

المبالغة ومخالفة الحقائق ، ومنيا الخروج بالفكر عن المفعول ، أو قمة جذواه وخمو معزاه 
  .109محمد مندور مرجع سابق ص ( . (

ومن تمك المقاييس النقدية القديمة التي عرفيا النقاد العرب وأسرفوا في نقدىا حتى جعموىا 
نوعا من السرقة األبوية ، أما أخر تمك المقاييس التي اتبعيا العقاد في نقده شعر شوقي 

ىي  ))ومدرسة التقميد ىو نظرتيم إلى التشبو ووظيفتو الشعرية ، وىي كما يقول مندور 
تمك النظرة التي ثقمت التشبيو من مجال الحواس الخارجية إلى داخل النفس البشرية إذا 

رأيناىم يعني العقاد وزميميو ـ يطالبون بأن يكون اليدف من التشبيو ىو نقل األثر النفسي 
( (لممشبو من وجدان الشاعر إلى وجدان القارئ ، وبذلك فتحوا الباب أمام التعبير الرمزي 

  .112موجع سابق ص 

 :الصورة الشعرية ووحدة القصيدة 
لم تكن الصورة الشعرية بدعما في عالم الشعر والمذاىب النقدية المعاصرة سواء عند 

مدرسة الديوان أو المدارس األخرى المحدودة كالمدرسة الرومانسية والواقعية والرمزية ، 
فيي موجدة منذ عرف الشعر بل أن الشعر قائم عمييا ، ولكن استخداميا يختمف من 

شاعر ألخر كما أنيا في الشعر القديم تختمف عنو الشعر الحديث ، وىي أكبر عون عمى 
ومع . نقدييما كوحدة الشعرية أو عمى كشف المعاني القيمة التي ترمز إلييا القصيدة 

رجوع الصورة في الشعر القديم كما ىي موجودة في الشعر الحديث إال أنيا في الشعر 
الحديث أكثر تطابقا ، ولكن الشاعر ينفر من استخداميا في البرىان اإلثبات ، ولعمل 

دائما عمى أن تكون صورة جديدة وناقمة لتأشير ومترابطة في مجموعيا بحيث تكون فييا 
صورا كبرى ، عمى أن صعوبة ما يحاولو الشاعر الحديث توقعو في االضطراب فنجي 

وصورة محشودة أو مجتمبة فيخل بالترابط الذي يريده ، وتفجر قصيدتو عن تحقيق ما يريد 
 أحسان 232 من الشعر ص 7. بيا من غاية ألنيا أغرقت في التوجو نحو تمك الكفاية 

 .عباس 
وقد عمد نقاد مدرسة الديوان إلى استخدام الصورة غير التكمفة والمنسجمة مع بعضيا 

البعض وأن تكون صور جديدة مبتكرة ، وال يعني حدة التصور التقاؤىا في أىم الشاعر 
نما تعني ما تعكسو الصورة من  بما يمتقي بو مما حولو من مظاىر الحضارة لجديدة وا 

تعبير عن نفسية الشاعر وكأنيا تشبو الصور التي تتراءى في األحالم ، ىذا من حياتنا 
ومن جانب أخر أن يكون غرض الصورة مجتمعة قد تعين عمى كشف معنى أعمق من 

المعنى الظاىري لمقصيدة ، ذلك ألن الصورة وىي جميع األشكال المجازية إنما تكون من 
 .عمل القوة المخالفة التي ىي منبع روح الشعر 
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ومن الرؤية السابقة لمصورة في الشعر الحديث نجد أنيا تحمل فمسفة جمالية مختمفة عنو 
، وذلك ألنيا تتكون تكونا عضويا ،  ((الحيوية  ))في الشعر القديم ، فأبرز ما فييا 

وليست مجرد حشد مرصوص من العناصر الجامدة ، ثم إن الصورة حديثا تتخذ أداة 
تعبيرية وال يمتفت ألييا في ذاتيا ، فالقارئ ال يقف عند مجرد معناىا ، بل إن ىذا المعنى 

أي أن الشاعر أصبح يعبر  ((معنى المعنى  ))يثير فيو معنى أخر ىو ما يسمى 
بالصورة الكاممة عن المعنى كما كان تعبيريا  لفظيا ، وكما كانت المفظة أداة تعبيرية فقد 
أصبحت الصورة ذاتيا ىي األداة ، إلى جانب ما تقوم بو الصورة من نقل المشاىد الحية 

  .144يوسف عز الدين ص . ، وتمخيص الخبرة والتجربة اإلنشائية ، األدب وفنونو د 

  
 :أىمية الصورة الشعرية 

يويس إلى أىمية أن بمفرده دراسة الصورة الشعرية . داى . يشير الشاعر اإلنجميزي س 
أن تمقي من الضوء عمى الشعر ما ال تمقيو دراسة أي جانب أخر من عناصره ، وأن 

 .ىدفو الرئيس وأعظم خاصية لفتتو فو الصورة الجديدة المؤثرة 
إن الغرابة والجرأة والخصب في الصورة ىي  ))ويؤكد عمى أىمية الصورة وظيرىا فيقول 

نقطة القوة والشيطان المسيطر في الشعر المعاصر ، وقيل كل الشياطين فإنيا عرضة 
 ...لإلفالت من سيطرتنا 

محمد .  د12 ـ 11 الصورة والبناء الشعري ص 7( . (وليا قوة غامضة وتأثير خفي 
 .حسن عبد اهلل 

وقد اىتم الشعراء والنقاد عمى حد سواء بالصورة الشعرية ، وكانت دائما موضع االعتبار 
في الحكم عمى الشاعر حتى ولم ينص عمييا في الدراسات النقدية العربية ، وأن المفاضمة 

.  د 17 الصورة والبناء الشعري ص 2بين الشعراء ال تقوم إال عمى أساس منيا إلى 
 .محمد حسين عبد اهلل 

ورغم أىمية الصورة الشعرية فإن أي قصيدة ليس مجرد صور ، إنيا عمى أحسن الفروض 
نما عالقة بسائر  صور في سياجو ، صور ذات عالقة ، ليس ببعضيا وحسب ، وا 

مكونات القصيدة ، وىذا يعني أن دراسة الصورة بمعزل عن دراسة البناء الشعري تعتبر 
تعبيرا عن رؤية جزيئية ، فميما كانت عميقة أو مخيطة فإنيا ستظل ناقصة من جية ما 
، فالصورة تكن ليا شخصيتيا وكيانيا الخاص الذي يحدده المصطمح البالغي ، فإنيا 

  .19الصورة والبناء الشعري ص . تبقى صورة من تكوين شامل 

  
 :مدرسة الديوان 



 

 

موقع قلمي... لمزيد من دروس، ملخصات، امتحانات  

: تكونت مدرسة الديوان أثر صالت شخصية وفكرية قامت بين أفراد ىذه المدرسة وىم 
براىيم المازي ، وقد تفارق شكري والمازي  عباس محمود العقاد ، وعبد الرحمن شكري ، وا 

 م عندما كان تدرسان في طيمة دار المعممين العميا واستثمرت ىذه 1906في مطمع عام 
الصالة بعد رحيل شكري إلى انجمترا ، ثم فقر المازي عمى العقاد من خالل العمل 

الصحفي لممازي ونشر العقاد لمقاالتو األدبية ، أما عالقة العقاد شكري فيرجع الفضل 
فييا إلى المازي  نفسو الذي تحدث لصديقو شكري عن العقاد ومكانتو األدبية ونشاطاتو 
الفكرية مما دفع شكري إلى ترجمة ىذا اإلعجاب برسالة خطية لمعقاد أرسميا من انجمترا 

 . م 1913دون سابق فوقو ، وثم المقاء الشخصي بينيما في صيف عام 
وىكذا تمت المقاءات وثم لتوحد الفكري بين األدباء الثالثة وتمكنت ىذه الجماعة من 

 حركة النقد 22اإلسيام الواضح في دفع عجمة األدب الحديث نحو التطور والتجديد 
 .إبراىيم الحاوي :  لمدكتور 56الحديث والمعاصر ص 

وقد تأثر أدباء مدرسة الديوان بالرومانية الغربية إلجادتيم المغة اإلنجميزية التي أفادتيم 
كثيرا في دراسة الشعر اإلنجميزي وخاصة شعر كل من بايريد وشيمي وسيتيوات ما ، 

ووردزوترت وغيرىم من انرس استجابتيم لالتجاىات الشعرية والنقدية الغربية وأثر ىذه 
االتجاه عمييم األمر الذي فتح أماميم المعنى الجديد لمشعر ، غير أن العقاد بنفس أن 
نما كان فقط لتشابو في المزاج واتجاه  يكون تأثرىم بيؤالء نابعا من التقميد األعمى ليم وا 

  .192 شعراء مصر وبيئاتيم لمعقاد ص 22العصر كمو ، ولم يكن تشابو التقميد والغناء 

 :ومن مظاىر تأثر مدرسة الديوان بالرومانسية اإلنجميزية تممس الثاني 
 ـ مياجمتيم الشعراء عصرىم كشوقي وحافظ وغيرىما باعتبار أن أشعارىم ضربا من 1

 .التقيد والتقيد بإغالل الماضي في الفكر واألسموب والموضوعات 
 ـ المظير األخر من تأثرىم بالرومانسية اإلنجميزية يتمثل في حدتو جوىر الشعر والذي 2

ىو انعكاس لما في النفس من مشاعر وأحاسيس وأنو يصدر عن الطبع إلى أذي ال 
 .تكمف فيو 

 ـ تأثرىم بالرومانسية اإلنجميزية من حيث تحديد وظيفة الشعر وأىدافو ، إذ إن لمشعر 3
غايات وأىداف كثيرة مواء عند الرومانسية أو غيرىم من المدارس األخرى ، فالرابط بين 
المدرسة الرومانسية والمدرسة الكالسيكية يكمن في ىذا اإلطار ، فالرومانسيون يرون أن 

من أىداف الشعر الكشف عن مظاىر الجمال في الوجود اإلنساني ، بل من أىدافو 
 في نقد الشعر محمود الربيعي ص 1( (الكشف عن الحقيقة في أعمق صورىا وأمثميا 

117.  

لى الجانب اكشف عن مظاىر الجمال ينبغي مراعاة المتعة لمقارئ التي  يممسيا من  وا 
 .معاني الشعر وصوره 
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 :الخيال والصورة 

عرف كولوج الخيال مفرقا بينو وبين الوىم بأنو إما أولى أو ثانوي ، فالخيال األول ىو 
القوة الحيوية أو األولوية التي تجعل اإلدراك اإلنساني ممكنا ، وىو تكرار في العقل 

أما الخيال الثانوي فيو صدى لمخيال . المتناىي لعممية الخمق الخالدة في األنا المطمق 
األولى ، غير أنو يوجد مع اإلرادة الواعية ، وىو يشبو الخيال األولى في نوع الوظيفة 
التي يؤدييا ، ولكنو يختمف عنو في الدرجة ، وفي طريقة نشاطو ، إنو يذيب ويتالشى 

ويحطم لكي يخمق من جديد ، وحينما ال تتسنى لو ىذه العممية فإنو عمى األقل يسعى إلى 
لى تحويل الواقع مثالي إنو في جوىرة حيوي ، بينما الموضوعات التي  إيجاد الوحدة ، وا 

 قضايا النقد األدبي 1 (في جوىرىا ثابتة ال حياة فييا (باعتبارىا موضوعات  )يعمل بيا 
 .محمد زكي العشماوي .  د 69ص 

والوىم نقيض ذلك ألن ميدانو محدود وثابت ، وىو ليس إال ضربا من الذاكرة تحرر  ))
من قيود الزمان والمكان ، وامتزج وتشكل بالظاىرة التجريبية لإلرادة التي نعبر عنيا بمفظ 

، ونسبة الوىم الذاكرة في أنو تعين عميو  أن يحصل عمى مادتو كميا جاىزة  (االختيار  )
 70محمد زكي العشماوي ص .  قضايا النقد األدبي د 2( (وفق قانون تداعي المعاني 

  
 أولي ، وثانوي: ينقسم كولدوج الخيال إلى نوعين 

الخيال األولي ىو القوة الحيوية األولية التي تجعل اإلدراك اإلنساني ممكنا ، وىو إدراك 
 .يقتصر فيو الشاعر عمى الصفات التي تيمو فقط من الشيء المدرك 

غير أن الصورة في الخيال الثانوي أو الشعري تستحوذ عمى اىتمامنا ـ كما يذكر محمد 
البرازي ـ أكثر من مجرد اإلدراك ، ألنيا ال تتعمم ، والصورة في الخيال الشعري تستمزم أن 

في النقد . يكون موضوعيا غائبا عمى عكس اإلدراك الذي يفترض وجود موضوعو حاجزا 
  .74األدبي الحديث ص 

ريدرك المتتبع لتعريف كولدوج لمفيوم الخيال ويقسمو إلى أولي وثانوي ومدى الفرق بينيما 
ذا كان الفت يتخذ موضوعو  أن الصورة في الخيال الثانوي تفترض عدم وجود الشيء ، وا 
أو مادتو من الطبيعة ، فإنو يعطينا ىذه الطبيعة بعد أن يفترض أنيا غير موجودة ، أو 
موجودة خارج نطاق إدراكو الخشي ، وىذه إحدى الفروق األساسية بين الخيال األولي 

 . محمد العشماوي 74قضايا النقد األدبي ص . والخيال الثانوي 
وقد فرق كولروج بين الخيال والوىم ، فينما يجمع التوىم بينا جزيئات باردة جامدة منفصمة 
الواحدة فييا عن األخرى جمعا تعفيا ، ويصبح عمل التوىم عندئذ ضربا من النشاط الذي 
يعتمد عمى العقل مجردا عن حالة الفنان العاطفية ، نجد الخيال يعمل عمى تحقيق عالمة 
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جوىرية بين اإلنسان والطبيعة ، بأن يقوم بعممية اتحاد تام بين الشاعر والطبيعة أو بين 
الشاعر والحياة من حولو ، ولن يتم ىذا االتحاد وعالقتو إال تتوافر العاطفة التي تيز 

 .الشاعر ىزا 
وىكذا انطمقت مدرسة الديوان من خالل المنظور السابق لنظرية الخيال وعالقتو بالصورة 
الشعرية ، وبدأت بشن ىجوميا عمى المدرسة التعميمية التي أساسيا البارودي وتربع عمى 
عزتيا أحمد شوقي وحافظ إبراىيم ، فانتقد نقاد ىذه المدرسة منيج المدرسة التقميدية نقد 
تفضيميا عنيفا حتى إذا تمت عممية اليدم ىذه أخذوا في بسط أرائيم البناءة في األدب 

 . محمد رأي العشماوي 105 دراسات في النقد األدبي المعاصر ص 1والشعر 
 .وقد تمحورت حمالت النقد التي تبنى العقاد والمازي عمى أنصار 

  
 :التقميدية حول األتي 

 ـ البناء التقميدي لمقصيدة العربية الذي كان عن موضوعات الحياة إلى األغراق الشعرة 1
 .القديمة كالغزل والمدح والوصف اليجاء والعتاب 

 ـ شعر المناسبات الذي لم يكن يصدر فيو الشاعر عن تجربة حية ولم يكن يستجب لما 2
 .يجيش في الصدر من خواطر بقدر ما كان ينشغل بالصنعة والزخرف والخمية الخطابية 

 ـ عمى أن أبر ما اىتمت بو جماعة مدرسة الديوان في نقدىا لممدرسة التقميدية ىو 3
قضية الوحدة العضوية أو الفنية في القصيدة ، ألن من يدعو إلى الوحدة العضوية 

لى ضرورة  لمقصيدة البد أن يدعو بالضرورة إلى نبذ البناء التقميدي لمقصيدة القديمة ، وا 
 .توافر التجربة الشعورية التي تستجيب فييا الشاعر لموقف عاطفي واحد 

 . محمد زكي العشماوي 106دراسة في  النقد األدبي المعاصر ص 
  

 :تعريف الصورة 
عرف النقاد الغربيون الصورة الشعرية بتعريفات كثيرة أىميا أن الصورة تعني ترادف 
أشكال البيان من تشبيو واستعارة وكناية ورمز ، وىي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالجانب 

قد تكون منظرا أو نسخة من  )): الحسي ، غير أن كولروج جمع مفيوم الصورة فقال 
المحسوس ، وقد تكون فكرة أو أي حدث وىي يشمل شيئا ما ، وقد يكون شكال من 

نصرت .  د 69 في النقد الحديث ص 1( (أشكال البيان ، أو وحدة ثنائية تتضمن موازنة 
 .عبد الرحمن 

  
 :الخطوط العامة في نقد الصورة عند النقاد التشكمين 
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لقد تعدد نقد الصورة عند النقاد التشكميين في الغرب ، ولكن يمكننا حصر تمك الخطوط 
 :في ثالثة فقط عمى النحو التالي 

:  ـ نقد الصورة من حيث ىي صورة ال عالقة ليا بغيرىا ، وفيو يجب أن يكون الصورة 1
 .نضرة موجزة موجبة 

والمقصود بالنضرة جدة الصورة ، أما اإليجاز فيو أن تحمل الصورة أكبر قدر من 
الدالالت في ألفاظ قميمة ، واإلحساء أن تكون الصورة مؤثرة ، وعندما تكون الصورة مؤثرة 

.  د 71في النقد الحديث ص ( . (يجد القارئ أنو يكتشف لنفسو أشيئا فينطمق خيالو 
 .نصرت عبد الرحمن 

وىو الخط الذي تشير عميو الصور كي تصل إلى الغاية من القصيدة :  ـ خط الصيغة 2
ولكن البد أن ندرك أنو عمى الرغم من حق الشاعر أن يستعير ألفكاره ما يشاء من . 

 .الصور إال أنو ليس من حقو أن ينقل كل الصفات في جوارنو رئيسية عن الشيء 
وىذا الحظ ال يجعل الصورة قائمة بذاتيا ، لتعمل منفردة في عزلة عن :  ـ خط التفاعل 3

مرجع سابق ص ( (القصيدة ، بل تتداخل مع الفكرة والعاطفة وعناصر القصيدة األخرى 
 . نصرت عبد الرحمن 74

 


