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مبتدأ : 
التواصل بني الشعوب واآلداب سنة ماضية، وال غىن لكل أدب حي أو يريد احلياة عن اإلفادة من 

لكل أدب عن اآلخر.اآلداب األخرى على وجه من احملافظة على الثوابت والتميز
ومجاعة الديوان مجاعة رائدة، وجهدها النقدي والشعري ال جياوزه ناقد منصف؛ فقد اكتسب أعالمها 
الثالثة (شكري، العقاد، املازين)  ذكرًا طار بتجديدهم يف اآلفاق العربية، ومل يكن تأثريها على مصر 

وعلى أعالمها دراسات وحبوث كشفت فحسب، بل جتاوز ذلك إىل املساحة العربية، فقامت عليها 

وشائج وصالت اجتماعية ودينية وثقافية...
ومن استقراء التاريخ تتأكد العالقة الوطيدة بني مصر وهذه البالد، وقد تأكدت مع مطلع العهد 
السعودي الثالث، ونعلم أن امللك عبد العزيز قد زار مصر كما أورد العقاد طرفًا من هذه الزيارة وصوراً 
منها يف كتابه (مع عاهل اجلزيرة العربية)، كما أن عالقات أدباء مصر كالعقاد واملازين مع احلجاز قد 

فإن مثة مشابه بني ضم امللك بدأت مبكرا، وقد زارا احلجاز وضمنا ذلك كتبهم. وإذا جازت املقاربة 
عبد العزيز للحجاز يف العهد السعودي الثالث وما صاحب ذلك من تنشيط حلركة احلياة األدبية وفتح 
للعالقات اجلوارية والسيما مع مصر، مثة مشابه بني ذلك وبني ما حدث من اهلزة األدبية األخرى يف الرب 

عوة الديوان اليت حركت مجود األدب وفتحت األذهان الغريب للبحر األمحر يف مصر، واليت أحدثتها د
والعقول إىل ما جيب أن تكون عليه احلالة الشعرية. 

منارة عربية يُهتدى إليها، وكانت بفرتة من أخصب الفرتات األدبية اليت مرت على تارخيها؛ إذ كانت فيها 
أعالم مثل العقاد واملازين وطه حسني وتوفيق احلكيم وأمحد شوقي وعبد الرمحن شكري أعالما مربّزة رمبا 



مل تتكرر يف تاريخ مصر من قبل، وسهلت العالقات السياسية املفتوحة تواصل احلجاز مع مصر، وساهم 
ثق هذه العالقة .اجلوار وأماكن القداسات يف احلجاز يف تو 

ومن هذه العالقة  انبثقت فكرة البحث؛ فلقد كان يُنمى إىل مسعي منذ مراحل التعليم األساسي أن 
حممد حسن عواد وجمموعة من أدباء احلجاز قد تأثروا جبماعة الديوان وبالعقاد وهجومه على شوقي، 
ناسبات عموما، وتلك معلومة رمبا ألقاها 

بعض أساتذيت علّي دون أن جيليها، فبقيت معلومة جمردة دون أن جتد ما يزيدها وضوحاً أو ينفيها.
وحيث اجتهت إىل مكة إلكمال دراسيت العليا، وألن هذا املوضوع معي يف البنيات الذهنية اخلفية، فقد  

بني احلجاز وبني مصر اليت كنت أزورها ناهيك عما يتبدى يل كنت أالحظ مالمح التقارب االجتماعي

رتت مجاعة الديوان لبيان أثرها يف شعراء احلجاز، وقلصت احلديث وقتها على جتلية (مجاعة القطرين، واخ
الديوان بني حقيقة النقد، ونقد احلقيقة) مبتابعة من الدكتور صاحل بن سعيد الزهراين. مث بدا يل أن أختاره 

عوبة اخلوض فيه ملا أعلم موضوعا للماجستري يف إطار مقاربة نقدية بني الديوانيني وأدباء احلجاز رغم ص

موضوعا بكرا جديرا باملواجهة والبحث، فقررت دراسته. 
ميثل هذا الكتاب اجلزء النظري من األطروحة مضافا عليه ما يلزم من رؤى مستجدة اقتضاها سري 

ومستجدات الرؤية.   وأذكر بالثناء هنا ما بذله  الدكتور الناقد والشاعر صابر عبد الدامي ومن البحث
بعده الدكتور األديب حامد الربيعي من متابعة حثيثة ملعطيات هذه الدراسة يف بدئها وختامها.   

ة رغم صعوبة هذه وأذكر هنا أمرا آخر دفعين إىل ضرورة ختريي هلذا املوضوع يف مطلع مسرييت البحثي
أن معظم أعالم فرتة التكوين -وهذا حق–القضايا على الباحثني املبتدئني وقتها، لكين كنت أستشعر 

األديب يف احلجاز قد قضوا حنبهم، والقليل منهم من ينتظر، ووفاء ملن قضى حنبه وحرصا على االستشهاد 
وضوع. ومن أسف أن معظم البقية الباقية مبن أمتكن من اللحاق به حيا من شواهد الفرتة اخرتت هذا امل

مل أسطع اإلفادة منهم كثرياً، فالكثري منهم أصبح يف موقف صحي يصعب معها أن يقدم معلومة يثق 
فيها الباحث، ولذا فقد أنالوين كرم إهدائي كتبهم أو تصويرها منهم، واعتذر بعضهم عن اعتمادي على 

داجلبار الذي زرته يف منزله مرتني، وحاولت أن أقنعه باعتماد آرائه الشفاهية ومنهم األستاذ عبداهللا عب
آرائه وتسجيلها فاعتذر ولكين مل أخسر إفادة منه أضاءت جوانب البحث.

حركتها التجديدية. وباملقابل جند الدراسات حول شعر احلجاز يف العصر احلديث موجودة ككتاب أدب 
عبد الرحيم احلجاز للصبان، وشعراء احلجاز يف العصر احلديث لعبد السالم طاهر الساسي، كما كتب 



كتب -وهو مصري- أبو بكر عن "الشعر احلديث يف احلجاز". وكذلك كتب أمحد أبو بكر إبراهيم
دراسة عن شعراء احلجاز، وصوًال إىل الدراسات األكادميية ألمثال الدكتور إبراهيم الفوزان يف كتابه املهم 

اهلوميل يف تناول أدب احلجاز عن "األدب احلجازي بني التقليد والتجديد" وكذلك جهود الدكتور حسن
وغريهم. ويف هذه الكتب قد جند إشارات عابرة إىل تأثري بعض أعالم الديوان كالعقاد على بعض أدباء 
احلجاز، أما دراسة عميقة حفرية عن مظاهر التقارب والتواصل والتأثري جلماعة الديوان على بيئة احلجاز 

فرمبا تكون شبه غائبة، وتأيت مثل هذه الدراسة لتقدم للمكتبة األدبية ومالمح التواصل بني مصر واحلجاز 
العربية عمال أحسبه جديد ومهما.

جدير باإلشارة ابتداء إىل أن البحث قد ُخصص باحلديث عن بيئة احلجاز لتميزها الثقايف وتواصلها 
والعالقات املنفتحة مع املبكر مع ما يدور يف البيئات الثقافية العربية من جديد حبكم املوقع الديين هلا 

جملة املنهل، جريدة املدينة).
تأليف الرواد احلجازيني، ومن أمهها:ثانياً: مصادر قدمية من

حممد حسن عواد :كتاب خواطر (مصّرحة).- 
حممد سرور الصبان: كتاب (أدب احلجاز) وكتاب (املعرض)-
عبد الرحيم أبو بكر: (الشعر احلديث يف احلجاز).-
راء احلجاز كتب بعض اعالم احلجاز كأمحد عبد الغفور عطار وامحد حممد مجال .دواوين شع-

كالقرشي وفقي وشحاته وعواد وغريهم. 
ثالثاً: دراسات حول شعر احلجاز، ومنها مؤلفات الدكتور إبراهيم الفوزان وعبد الرحيم أبو بكر، وأمحد 

إبراهيم، وأمحد احملسن، وغريهم.
لعقاد واملازين على رابعاً: مؤلفات أعالم الديوان الثالثة؛ ويأيت كتاب (الديوان يف األدب والنقد) ملؤلفيه ا

رأس هذه املؤلفات، ومنها أيضًا دراسات يف الشعر العريب لعبد الرمحن شكري، إضافة إىل دواوين شعراء 
مجاعة الديوان الشعرية.

خامساً: دراسات نقدية حديثة تناولت مجاعة الديوان ومن أبرزها:
.يسرى سالمة                  مجاعة الديوان-
ف.           مجاعة الديوان يف النقد.حممد مصاي-
زينب العمري                          شعر العقاد-
حممد مندور              الشعر املصري بعد شوقي-



سادساً: املقابالت العلميَّة: مع الشهود من رواد هذه الفرتة وقد زار الباحث عددا منهم ، ومنهم:
ه اهللالشيخ/ على الطنطاوي رمح-أ

األستاذ/ عبداهللا عبد اجلبار -ب
األستاذ/ عبد الفتاح أبو مدين-ج
األستاذ/ حسني عرب رمحه اهللا- د
األستاذ/ حممد على قدس-هـ

وأود قبل ختام هذه املقدمة أن أنبه إىل عدة أمور:
ة األدب يف "احلجاز" الوارد يف البحث هي اليت عرفها األستاذ عبداهللا عبد اجلبار يف كتاب قص-1

أشهر مدن احلجاز مكة واملدينة احلجاز بأنه ما يسمى بتهامة احلجاز حيث يقول "
، وبتحديد أدق ما أورده الدكتور عايض الردادي يف دراسته للشعر )*(والطائف وجدة

ينة املنورة، وجدة، والطائف وما بينهما من مدن وقرى".مكة املكرمة، واملد
حينما يؤكد البحث تأثر احلجازيني جبماعة الديوان، فيجب أال يغفل تأثر مجاعة الديوان هي -2

ما االجنليزية.بالرومانسية وباآلداب الغربية والسي
وردت كلمة (نقد) يف هذا البحث كثريا، وهي كلمة تتطور بتطور اآلداب وتطور معطيات -3

العصور، وقد أصبحت يف عصرنا علما وختصصًا قائما بذاته يف بعض اجلامعات، ومل يعد 
النقد تابعا لألدب بل موجها له، وهذا التطور للنقد الذي وصل إليه يف هذا العصر ليس 

صاف أن نطالب به العقاد واملازين وشكري ونقاد احلجاز، بل جيب أن يكون النظر من اإلن
إليه وفق زمكانيته.

وال شك أن كل عمل حبثي يواجه كثريا من العقبات بيد أن اإلحساس بالوصول إىل املبتغى -4
ينسى كثريا من املعاناة، إال أين أذكر هنا صعوبة احلصول على مصادر كتاب احلجاز يف 

التكوين لرواد األدب يف هذه البالد، مما اقتضى كثريًا من الوقت واجلهد للحصول فرتة
عليها عن طريق املكتبات اخلاصة وبعض أعالم احلجاز، وعن طريق ما نشر منها يف 
صحف قدمية كصوت احلجاز وجملة األضواء، أو الوصول هلا من مراكز البحث كمركز 

الوطنية ومكتبة احلرم املكي ومكتبة جامعة امللك امللك فيصل لألحباث ومكتبة امللك فهد

يف تأليفه مع الدكتور حممد خفاجي.) ويقول: "أشهر مدن احلجاز مكة واملدينة والطائف وجدة" كتاب مشرتك49ص ()*(



عبد العزيز. وألن هذه املؤلفات تصور طرفا من تاريخ أدب هذه البالد وتعكس تفاعًال 
ثقافيا معينا مع األحداث األدبية اجلديدة احمليطة، وهى نتاج رواد حنتوا طريقهم بصعوبة 

ما على الباحث الوصول له مهما  بالغة وأخرجوا نتاجهم بتضحيات وجهد ومشقة، كان لزا

هذه النهضة األدبية يف بالدنا وزرعوا ومل ير كثٌري منهم نتاجهم ومثرة جهوده. ولذا فإين 
أدعو يف ختام هذا املبتدأ إىل مشروع يعيد هلذه املؤلفات طباعتها  كما

لتكون يف متناول أيدي الدارسني 1تكون، يف حني يتوىل التعليق على هوامشها متخصصون
يف جماالت املعرفة املختلفة، وإحياؤها اليوم أيسر منه يف الغد. واهللا من وراء القصد.

من الجھود  القلیلة التي اھتمت بقراءة ھذه المؤلفات ومقاربتھا جھود األدیب حسین بافقیھ الذي وضع مقدمة عصریة لكتاب العواد ( 1
أعاد إصدار عدة خواطر مصرحة) الذي أعادت إصداره دار الجداول، ولھ جھود أخرى عن كتب الصبان.. كما أن  نادي مكة األدبي قد

كتب حجازیة كروایات حامد الدمنھوري... 


