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النقد يف مقدمات الدواوين الشعرية من 
  الشــدياق إىل العـــقاد

��B�� �2  :'C .�1  

  توطــئة

 يف نزعتـه التجديديـة؛ مـا إىل رصـد جانـب مـن حركـة النقـد العـريب تسعى هذه املقاربـة النقديـة
بني النصف الثاين من القرن التاسع عشر والنصف األول من القرن العشرين؛ فقد شهدت هذه املرحلـة 
تبلــور مــا ميكـــن وصــفه بـــردود األفعــال الواعيـــة علــى املنجــز احلضـــاري الغــريب، الـــيت جتســدت يف املشـــهد 

املقابـــل ظهـــرت حركـــة جتديديـــة دي، ويف ىل املـــوروث النقـــمـــن خـــالل حركـــة التقليـــد والعـــودة إ ،النقـــدي
اســـتلهمت املنجـــز الغـــريب؛ حماولـــة توجيـــه ريـــاح التغيـــري حنـــو املشـــهد األديب العـــريب خـــالل احلقبـــة ســـالفة 

وقــــد جتســــدت هــــذه الــــردود الواعيــــة يف عــــدد مــــن األدبــــاء والنقــــاد الــــذين امتلكــــوا احلساســــية  )2(الــــذكر.
يـــد يف األدب والنقـــد، املنطلـــق مـــن منظـــور أمهيتهمـــا النهضـــوية، املـــؤطرة يف جمملهـــا حتـــت مســـمى التجد

ــــداً عــــن إشــــكاليات املصــــطلح امل  -حــــول: (التجديــــد -عاصــــرةداخــــل املشــــروع احلضــــاري العــــريب. وبعي
علـى  ،والنقديـة ،األدبيـة :فقد مت تبنيها مجيعاً؛ كوا متثل قامساً مشـرتكاً للحـركتني -احلداثة) -التحديث
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ياــا يف التعامـــل مـــع هــذه املصـــطلحات، خـــالل تلــك الفـــرتة التارخييـــة اخــتالف توجهاـــا, وتغـــاير مرجع
  احلساسة. 

فقــد وقــع االختيــار  ؛وملقاربــة هــذا احلــس التجديــدي التحــديثي واحلــداثي عنــد أدبــاء تلــك الفــرتة ونقادهــا
الصـادرة خـالل تلـك الفـرتة؛ لتكـون منظـوراً  ،على املادة النقدية يف مقدمات عدد من الـدواوين الشـعرية

هلذه املقاربة؛ وذلك انطالقاً من أمهية هذه املقدمات اليت جتسد اهلم التجديدي يف األدب والنقد، كمـا 
أو الـرتويج هلـذه الـدواوين، ونوعـاً مـن الـوعي اإلعـالين  ،أن هذه املقـدمات كانـت مبنزلـة التشـريع النقـدي

حياً وتأسيسـياً موعـة الـرؤى بأبعادها الكاسرة للنسـق الشـعري السـائد، ومـن مث فهـي متـارس دوراً توضـي
املتبناة يف املشروع احلداثي، وتشرح مفاهيمه ومعطياته ومرجعياته، كما تستمد خصوصيتها وأمهيتها من 
جهة أا قد جاءت سابقة وموازيـة للنقـد األكـادميي، حمققـة مـا ميكـن تسـميته املشـروع الشـعري املتـزامن 

  والتطبيقي. ،التنظريي :يف شقيه

والتعرف علـى أبـرز انشـغاالت النقـد والنقـاد  ،القراءة السعي إىل متابعة هذا اجلهد النقديحاولت هذه 
وللوصــول إىل متابعــة هــذه القضــايا  ،)1.(والغربيــة ،العربيــة :خــالل مســريم التحديثيــة يف ضــوء املــرجعيتني

لفـرتة، وأبـرز األول: البحث عن جتليات املشـروع النقـدي التجديـدي يف تلـك ا ،مت االنطالق من بعدين
القضايا اليت شغلته، ومرجعياته اليت جلأ إليها، وموقفه من احلركة الشعرية، وتصوراته حـول الشـعر بصـفة 

فيتمثـل يف بنـاء البحـث علـى التصــنيف  ؛فكريـاً ومجاليـاً. أمـا البعــد اآلخـر ،واألدب بصـفة عامـة ،خاصـة
والتصــنيف الرومانســي.  ،التصــنيف اإلحيــائيالســائد للحــركتني األدبيــة والنقديــة خــالل الفــرتة، ممــثًال يف 

؛ فإــــا ال تســــعى إىل تكريســــه يف -وإن انطلقــــت مــــن هــــذا التقســــيم النمطــــي -علــــى أن حمــــاور القــــراءة
قسمني: ارتدادي إىل الرتاث، وتقدمي حنو املعاصرة الغربية، بقدر ما هي حماولة للبحث عن اخلصوصية 
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س بعض القواسم املشرتكة داخل هذا املشـروع النهضـوي اليت متيز هذين التوجهني، وكذلك السعي لتلم
  اإلبداعي والنقدي.

  

  المحور اإلحيائي

2-1  

يعـد أمحـد فـارس الشـدياق مـن الشـواهد املهمـة واحلقيقيـة علـى ظهـور الفكـر الـواعي باملشـروع النهضـوي 
علـــى  العــريب، خاصـــة وأن ظهــوره قـــد جــاء ضـــمن إطـــار مرحلــة انتقاليـــة مهمــة أعقبـــت احلملــة الفرنســـية

مصر، مروراً بتزعزع كيان الدولة العثمانية يف املنطقة، ووصوًال إىل مرحلة االستعمار األورويب املباشر بعد 
فقــد جســد بثقافتـه الرتاثيــة املنفتحــة  ؛ايـة الثلــث األول مـن القــرن التاســع عشـر. وبــالعودة إىل الشـدياق

ثنــاء إرهاصــات النهضــة، وقــد جســده مــن علــى الثقافــة الغربيــة مالمــح الــدور الــذي اضــطلع بــه األديــب أ
اليت شكلت وعيه ضمن نطاق اإلميان بضرورة حتديث  وبة بني املنطقة العربية وأوروبا،خالل حركته الدؤ 

إىل هـذه الغايــة،  ةؤديـبيــة، الـيت حتمـل كـل اإلمكانـات املالشـعر ضـمن سـياق املرجعيـة اللغويـة الرتاثيـة العر 
بل التقت مع أفكار بطرس البستاين يف إطار استلهام احلركة  ؛وحدهوهذه الرؤية مل تتبلور مع الشدياق 

الــيت  بــدأها جرمــانوس فرحــات خــالل القــرن الثــامن عشــر، وجتلــت فيمــا بعــد يف تلــك احلركــة  ،املعجميــة
ولتصـل  ،والـيت قـدمها إبـراهيم اليـازجي، لتتبلـور هـذه اإلرهاصـات مـع مـارون نقـاش ،التجديدية يف اللغـة

  .)1(، ويعقوب صروفن مث إىل أديب إسحاقوم ،إىل الشدياق

ويف الوقت نفسه فهو ليس يف  ،وتتجلى خصوصية الشدياق يف سعيه إىل هذا التغيري من خالل الرتاث
حاجـة إىل املرجعيـات الغربيـة، الـيت اكتفــى منهـا باسـتلهام فكـرة التجديــد والتطـور اللتـني عاينهمـا بنفســه 
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م، 1860الصـــادر ســـنة  ،اره التجديديـــة يف مقدمــة ديوانـــههنــاك. وقـــد اختـــزل الشـــدياق جــزءاً مـــن أفكـــ
وبعيـداً عـن احملاكمـة القسـرية  ،)1(لدواوين الشعرية العربية احلديثـةوهذه املقدمة هي باكورة املقدمات يف ا
فــإن باإلمكــان تلمــس  ،الــيت تطــرق إليهــا الشــدياق يف مقدمتــه ،واملباشــرة لطبيعــة املوضــوعات والقضــايا

وإميانه بالتجديـد؛ حـني رأى أن الشـعر قـد احنـرف  ،من خالل نقد احلركة الشعرية ،يريمعامل الوعي بالتغ
  وذلك يف ثالثة مستويات: ،عن مساره الصحيح

  احملتوى حني احندرت قيمة الشعر يف مضامينه وموضوعاته. − 
  والصريف. ،النحوي :احنطاط اللغة يف مستوييها − 
 .)2(الشعرية، وغياب الصدق يف التعبرياملبالغة  − 

الـيت تقـاس موهبـة الشـاعر مـن خـالل  ،ضمن سـياق اللغـة -عند الشدياق -ما سبق يتأطر حداثياً 
فهــو "ملكــة يقتــدر ــا اإلنســان علــى تصــوير  ؛قدرتــه علــى تطويعهــا، ومــن خالهلــا يتبلــور مفهــوم الشــعر

ظـاً جزلـة معاٍن يف ألفاظ مناسبة؛ ففي الغـزل يسـتعمل ألفاظـاً رشـيقة متأنقـة، ويف احلماسـة يسـتعمل ألفا
تتمثل يف كونه ظـاهرة لغويـة احنرفـت  -من وجهة نظر الشدياق -فإشكالية الشعر العريب؛ )3(فخمة..."

عن مسارها الصحيح، وهذا االحنراف لـيس وليـد اللحظـة احلضـارية الراهنـة؛ "فشـعر العـرب العاربـة كـان 
نقـــش أو تلـــوين، وشـــعر  مقصـــوراً علـــى البالغـــة دون البـــديع، ويف عبـــارة أخـــرى علـــى إحكـــام البنـــاء دون
، مـن شـعر وأيسـر منـاالً  ،املشاهري من املولدين مجع النوعني غالباً؛ وهلذا كـان شـعر العـرب أقـرب مأخـذاً 

وهــو أن الــوعي احلــداثي عنــد الشــدياق ال يقــدم مفهومــاً  ،املقولــة الســابقة تؤكــد أمــراً مهمــاً  .)4(املولــدين"
فالواضح فيه أنه يتأسس يف إطار ، )5(ويحلضاري النهضوخباصة يف إطار الوعي ا ،واضحاً ومركزاً للشعر
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أو  -وذلـــك مـــن خـــالل اختـــاذ شـــعر العـــرب العاربـــة ،أو الشـــفاهية ،املرجعيـــة الرتاثيـــة يف مرحلتهـــا البدائيـــة
منوذجـــاً يف بعديـــه اللغـــوي واجلمـــايل. ومـــن مث حيـــاول أن يقـــدم رؤيتـــه الشـــعرية  -بـــاألحرى عمـــود الشـــعر

أوهلـــا: إمهـــال  ،لغــة الـــيت محـــل مســؤولية تـــدهورها وتراجعهـــا إىل ثالثــة أســـبابانطالقـــاً مـــن ال ،التجديديــة
التصحيف والتحريف، وثانيها: إمهـال تـدريس اللغـة العربيـة، أمـا حيث للغة من  -قدمياً وحديثاً  -الدولة

آخرهــا: فيتجســد يف أن الشــعراء املولــدين قــد حرفــوا اللغــة علــى الــرغم مــن وجــود نظريــة مكتوبــة يف تلــك 
أو من مساهم املتشاعرين، الذين ال يدرون   ،وهو ما تسرب إىل الشعر احلديث ،-عصر املولدين–فرتة ال

، ومــــا خيطــــر علــــى بــــاهلم كيفيــــة البحــــث عــــن اللفــــظ يف كتــــب اللغــــة، فأصــــبحوا وكــــأم يف حــــل منهــــا
 .)1(يقولونه

ليــربز مــن  ؛ة ديوانــهومــن هــذا املنطلــق ميكــن تفســري تلــك الوقفــة الطويلــة الــيت وقفهــا الشــدياق يف مقدمــ 
خالهلا مالمح التجديد الشعري يف إطار اللغة، حيث بدأها من حماكمة املرجعية اللغوية الرتاثية على ما 

 -أوصــلت الشــعر إىل احلــال املرتديـة الــيت هــو عليهــا اليـوم. ومــن هــذا اجلانــب ،ارتكبتـه مــن أخطــاء لغويـة
رت سـواء صــد ،"تشـني الشـعر ال حمالـة -رهمـن وجهـة نظـ-فهـي  ؛تطـرق إىل الضـرورات الشـعرية -أيضـاً 

وأغــاليط الشــعراء  ،عيــوب القــوايف -أيضــاً  -، ويــدخل يف هــذا الســياق)2(مــن الفصــحاء أو مــن غــريهم"
اللغوية، ومن مث خيلص إىل أن اخلطأ ناجم عن اللغة، يقول يف هذا السياق: "أما غلط العرب يف املعىن 

لتصـبح شـروط الشـعر ضـمن  ؛)3(يـل الغلـط اللفظـي أيضـا"عنـدي مـن قبوأكثرهـا  ،فذكروا منه عدة أمثلة
ال حيتاج فيه إىل حذف أو  ،سياق االلتزام اللغوي واألسلويب، حبيث "يكون الكالم فيه سهًال منسجماً 

أو تقدمي أو تأخري، حىت خياله السامع نثراً، وهذا من أسرار الشـعر ومعجزاتـه، مـن متكـن القافيـة  ،تقدير
. ومن مث تتحدد وظيفة الشعر من خالل املهمة التوضيحية، وهو من جهة أخرى )4(وجمانبة الضرورات"
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وهـي وظيفـة أبعـد مـا تكـون  ،)1(ون نتاجـاً للعلـم والعقـل والفلسـفةاألمر الذي يبعده أن يكـ ،نتاج الطبع
 وحتديـداً مـا أورده ،عن املوقف الفكري أو اإلصالحي، مستعيناً ومستشهداً على ذلك باملرجعيـة الرتاثيـة

، منهم أبو ياسني حيث يروي عنه قوله: "أن كثرياً من اانني كانوا شعراء ،ابن عبد ربه يف العقد الفريد
فالشدياق وإن شّخص ، )2(، وأشعر الناس"قال: وكان هذا أمحق الناس ،وأبو حية النمريي احلاسب...،

ة إصــالح اللغــة، وإحيــاء فــإن التصــورات الــيت قــدمها إلصــالحه مل تتجــاوز دائــر  ،أزمــة الشــعر يف عصــره
واحلــــس  ،مـــا يعــــين أـــا تصـــورات مل ترتـــق إىل املســـتوى النقـــدي ،)3(يف الكتابـــة األســـلوب العـــريب املبـــني

الذي كان يتمتع به الشدياق علـى صـعيد اإلصـالح الفكـري والسياسـي واالجتمـاعي. لكـن  ،احلضاري
فســتكون  ،ضــمن ســياقه التــارخيي ومت أخــذ مــا قدمــه الشــدياق ،إذا مــا مت التغاضــي عــن اجلانــب الســليب

  .)4(إرهاصاً ومتهيداً للنهضة الشعريةمقدمته على قدر من األمهية، كوا قد كانت 

2-2  

الــيت  ،ميكــن وصــف الثلــث األخــري مــن القــرن التاســع عشــر بأنــه مرحلــة جتــاوز مرحلــة الصــدمة مــع اآلخــر
 ،والبالغيـــة العربيـــة ،الشـــعرية :ملـــرجعيتنيأفـــرزت تيـــاراً جتديـــدياً يف األدب العـــريب، جتّســـد يف العـــودة إىل ا

واألدب، ممــثال يف  ،النقـد :ليؤسـس ملرحلـة جديــدة شـكلت بــدايات مـا عـرف بالتيــار اإلحيـائي يف جمــايل
شخصــية البــارودي يف مقدمــة  دوبــالتوقف عنــ ،)5(، وحممــود ســامي البــاروديشخصــييت حســني املرصــفي

مــن خــالل التفاتــه إىل أمهيــة الشــعر، يقــول يف هــذا يالحــظ أن تشــكل الــوعي احلــداثي قــد تبلــور  ،ديوانــه
 ،هلجــني بــه ،وتعــدد مشــارم ،وتبــاين أخالقهــم ،الســياق: "فإنــك تــرى األمــم علــى اخــتالف ألســنتهم
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ونبا عن قبول  ،وللشعر رتبة ال جيهلها إال من جفا طبعه ، ال خيلو منه جيل دون جيل...،عاكفني عليه
وهـذا االلتفـات إىل  ،)1(ل، وعـوذة ال يتطـرق إليهـا الباطـل"ا العاطـاحلكمة مسعه؛ فهو حلية يـزدان جبماهلـ

جاء من تفطنه إىل التدهور الذي وصل إليه الشعر يف مرجعياته ومنطلقاته؛  ،أمهية الشعر عند البارودي
أهلــج بــه هلــج احلمــام  ،"ولقــد كنــت يف ريعــان الفتــوة وانــدفاع القرحيــة بتيــار القــوة :يقــول يف هــذا الســياق

وإمنــا هــي  ،وتطلعــاً إىل غــنم أحتويــه ،، وآنــس بــه أنــس العــديل بعديلــه، ال تــذرعاً إىل وجــه أنتويــهديلــه
أو  ،وغـرام سـال علـى قلـيب، فلـم أمتالـك أن أهبـت؛ فحركـت بـه جرسـي ،أغراض حركتين، وإباء مجح يب

شــعر؛ ، ومــن هــذا الــوعي بأزمــة الشــعر يــأيت حتديــد البــارودي ملفهــوم ال)2(هتفــت فســريت بــه عــن نفســي"
يتـألق وميضـها يف مسـاوة الفكـر، فتنبعـث أشـعتها إىل  ،الذي يعرفه بقوله: "وبعد فـإن الشـعر ملعـة خياليـة

صحيفة القلب، فيفيض بألالئها نوراً يتصل خيطه بأسلة اللسان؛ فينفث بـألوان مـن احلكمـة ينـبلج ـا 
قـــت معانيـــه، وكـــان قريـــب احلالـــك، ويهتـــدي بـــدليلها الســـالك، وخـــري الكـــالم مـــا ائتلفـــت ألفاظـــه، وائتل

ة الفكــرة، املأخـذ، بعيـد املرمـى، سـليماً مـن وصـمة التكلـف، بريئــاً مـن عشـوة التعسـف، غنيـاً عـن مراجعـ
ومــن الواضــح جــداً أن هــذا التعريــف مل خيــرج عــن ســياقه الرتاثــي العقــالين  ،)3(فهــذه صــفة الشــعر اجليــد"

ن جهــة, وبعــداً مجاليــاً ولغويــاً مــن جهــة التعليمــي؛ الــذي يــرى الشــعر حكمــة حياتيــة نابعــة مــن العقــل مــ
 ،، وهذا البعد الرتاثي خيتلط عند البارودي بوظيفة الشعر اليت تبناها األديب خالل تلـك الفـرتة)4(أخرى

حبيث أصبحت متمظهرة ضمن اإلطار اإلصالحي الوعظي، "ولو مل يكن من حسنات الشـعر احلكـيم 
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خلواطر إىل مكارم األخالق؛ لكان قد بلغ الغاية اليت ليس إال ذيب النفوس, وتدريب األفهام, وتنبيه ا
  .)1(ة مسرح"وراءها لذي رغب

2-3  

وثيقـة مهمـة؛ كوـا  -واحملذوفـة مـن الطبعـة الثانيـة للـديوان -دمة اخلاصة اليت كتبهـا أمحـد شـوقيتعد املق
ينطلـق  تكشف عن جانب من القضايا اليت أثارت هذا اجلـدل النقـدي حـول هـذا الشـاعر الفـذ، حيـث

متتبعــاً مراحــل ازدهــاره،  ،يف مقدمتــه مــن املرجعيــة الرتاثيــة؛ فريصــد حركــة الشــعر العــريب منــذ امــرئ القــيس
فـ"لو  ،وهي: أن العبقرية الشعرية العربية شأا شأن أي عبقرية معاصرة ،وصوالً إىل تكريس فكرة حمددة

البخـار كمـا نشـاهده، وكابـدوا الـدهر يف  وشهدوا عصـر ،انفسح هلؤالء وأمثاهلم اال يف الزمان واملكان
طـابع علـى تنافسـها عـن نشـر المـتألت الصـدور مـن حمفـوظ أشـعارهم، ولضـاقت امل ،اهلرم مثلما نكابـده

وحيـــدد أمحـــد شـــوقي الغايـــة مـــن وراء العـــودة إىل املرجعيـــة الرتاثيـــة؛ وهـــي املوقـــف الســـليب مـــن  ،)2(أثـــارهم"
مـــن وجهـــة نظـــر أمحـــد شـــوقي  -بالشـــعر الغـــريب، متناســـني مقارنتـــه مـــن خـــالل ،الشـــعر العـــريب واحتقـــاره

احلقيقة التارخيية النسبية بني الشـعر العـريب القـدمي والشـعر الغـريب احلـديث، وأن هـذه املرجعيـة  -بالتأكيد
هـــو اخللـــف الشـــعرية الرتاثيـــة ال تتحمـــل مســـؤولية تلـــف الشـــعر، "وأن املســـؤول عـــن خروجـــه بعـــدهم إمنـــا 

  .)3(املفرط الوارث املتالف"

حتميل املسؤولية للشعراء املعاصرين لـه مل مينـع شـوقي مـن انتقـاد املرجعيـة الرتاثيـة يف بعـض مراحلهـا، مـن 
والدخول يف نفق اللفظية والتعقيد، واخلروج عن مـنهج العـرب  ،خالل احنرافها عن فضاء الفكر واخليال

ة يف جانبهــا اإلجيــايب طريقــاً إلحيــاء يف الوصــف والتشــبيه، واالحنــراف إىل املــدح. وليحــدد املرجعيــة الرتاثيــ
، واحٍد من رموزهيف ممثًال يف القرن الرابع اهلجري، وحتديداً  ،الشعر من خالل العودة إىل عصر االزدهار
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ممثًال يف املتنيب؛ "ألن معجزه ال يزال يرفـع الشـعر ويعلـي ويغـري النـاس  ،مل يكن أمهها على اإلطالقإن 
الذي يذكر باستمرار أزمة الشعر بعد القرن الرابع، حني عد املتنـيب منوذجـاً  األمر ،)1(به فيجدده وحيييه"

  .)2(، مل يستطع الشعر والنقد جتاوزهللعبقرية

ن أمحد شوقي يف مقدمـة ديوانـه قـد كـان معنيـاً بتحديـد مالمـح مشـروعه من جهة أخرى ميكن القول: إ
شـعر العـريب، واالنفتـاح علـى املرجعيـة : إحيـاء الي اإلصالحي، وذلك من خـالل منحيـنياحلداثي الشعر 

الغربيـة يف اسـتحداث أجنـاس أدبيـة عربيـة جديـدة. فعلـى صـعيد إحيـاء الشـعر حيـدد شـوقي جمموعـة مــن 
أوهلـا:  ،حتدد مفهوم الشعر الصحيح من خالل الـدعوة إىل االرتقـاء بـه يف ثالثـة منـاحٍ  ،األطر والنصائح

الثقافــة والتجربــة كوــا حتــدد  :مــن األســرة واملعلمــني. وثانيهــا املوهبــة وضــرورة رعايتهــا اجتماعيــاً ومعرفيــاً 
ومها ال يكونان إال إلنسـان متمتـع بـالعلم والتجربـة. أمـا  ،بوصفه إخباراً وحكمة ،وظيفة الشعر احلقيقية

فــأال يُقتصــر علــى الشــعر باعتبــاره وظيفــة أو وســيلة لالرتــزاق، بــل جيــب أن يكــون الشــعر معيــاراً  :آخرهــا
ليكـون الشـعر معينـاً  ؛نفتاح على جوانب الكتابة النثرية يف مجيع املطالـب، وخمتلـف املوضـوعاتعلى اال

  .)3(تب والشاعر كما ينبغي له أن يكونومن مث تتكامل مواصفات الكا ،للكاتب يف هذه ااالت

ذ رأى أن هو االنفتـاح علـى املرجعيـة الغربيـة يف بعـدها األجناسـي، إ ،املنحى اآلخر ملشروع أمحد شوقي
املشروع املطلوب من الشاعر هو مشروع إصالحي بالدرجـة األوىل، وهـذا الـذي أدرك مغـزاه مـن اإلرادة 

يء بــه اآلداب السياســية حــني أخــذ بنصــيحة اخلــديوي: "أن تأتينــا مــن مدينــة النــور بــاريز بقــبس تستضــ
المــارتني، وأيضــاً اقتبــاس ولتحــدد مالمــح هــذا التفاعــل مــن خــالل ترمجتــه ملســرحية البحــرية ل ،)4(العربيــة"

أســـلوب الفـــونتني واألدبـــاء األوروبيــــني يف جمـــال الكتابـــة للطفـــل؛ "وأمتــــىن لـــو وفقـــين اهللا جلعـــل ألطفــــال 
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احلكمــة  املصــريني مثلمــا جعــل الشــعراء لألطفــال يف الــبالد املتمدنــة منظومــات قريبــة املتنــاول, يأخــذون
 الذي استطاع أن ميزج بني ،ربية على خليل مطرانوينفتح يف مرجعيته الغ، )1(واألدب على قدر عقوهلم"

أن  -يف رؤيــة جدليـــة تــنم عـــن ارتفــاع يف احلـــس احلضــاري النهضـــوي -الشــعرين العـــريب والغــريب، مـــؤمالً 
يلتقي مشروعه اإلصالحي مع مشـروع مطـران اجلمـايل، "واملـأمول أن نتعـاون علـى إجيـاد شـعر لألطفـال 

   .)2(الشعراء على إدراك هذه األمنية"و والنساء, وأن يساعدنا سائر األدباء 

خاصة فيما يتعلق بقضـية احلداثـة واملرجعيـة،  ،ما سبق يضع قراءة فكر أمحد شوقي أمام اختبار حقيقي
وتبقــى قضــية تفاعلــه ) 3(الــيت بــدا واضــحاً أن أمحــد شــوقي قــد كــان واعيــاً ــا ومــدركاً ألبعادهــا احلقيقيــة،

وقـد كـان حينهـا  ،األول: كوـا قـد جـاءت يف بـدايات حياتـه ،مـرينالغامض مع املرجعيـة الغربيـة رهينـة أ
 ،فالشعر يسري إىل جانب ختصصه األكادميي. أما اآلخر فتأثري املرجعيـة الرتاثيـة العميـق ؛أكادميياً قانونياً 

وإميانه بالبعد اإلصالحي للشعر الذي فرض نفسه داخل الواقع املعاش، وهـو الـذي حكـم انفتـاح أمحـد 
 ،متجسـداً يف  حماولـة إلبـاس األدب العـريب أثوابـاً تناسـب مرحلـة الرتمـيم واإلصـالح ،الغـرب شوقي على

  اليت لعب جانب اإلصالح االجتماعي دوراً مهماً فيها. 

2-4  

مــن خــالل تشــخيص واقــع املشــهد الشــعري  ،يشــرع مجيــل صــدقي الزهــاوي يف حتديــد موقفــه مــن الشــعر
 -وهم األكثر عدداً  - حبرفة األدب على ثالثة أقسام، األول:لنيخالل تلك املرحلة، إذ وجد أن املشتغ
وهـــم  :ومبالغـــة يف املعـــىن. والثـــاين ،ممثلـــة يف كونـــه صـــنعة لفظيـــة ،متمســـكون باملرجعيـــة التقليديـــة للشـــعر

وهـــم األقـــل  -:ضـــمن مرجعيـــة مغـــايرة لـــه يف الشـــعور. أمـــا األخـــري ،املنســـاقون وراء تـــأطري الشـــعر العـــريب
وحيــافظ علــى الشــعور  ،عــن املبالغــة ىوميــزج بــني احلداثــة والــرتاث، وينــأ ،ع رقــي العلــمفيســريون مــ -عـدداً 
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هـــذا  ،)1(لـــيت مازالـــت حتكـــم الذهنيـــة العربيـــةا ،العـــريب، وأمثـــال هـــؤالء مل يســـتطيعوا جتـــاوز عتبـــة الرتاثيـــني
 الــذي يبــدو علــى درجــة كبــرية مــن ،التصــنيف يقــود إىل تقصــي مالمــح املشــروع الشــعري عنــد الزهــاوي

الـــوعي املتأســـس علـــى موقـــف نقـــدي وفكـــري حمـــدد األبعـــاد؛ ممـــثًال يف حتديـــد مرجعيـــة الشـــاعر، وتطـــوير 
ومــع إميــان الزهــاوي  -تقنيــات الكتابــة الشــعرية، وأخــرياً ماهيــة الشــاعر ووظيفتــه؛ فعلــى صــعيد املرجعيــة

 ؛الغـرب يف شـعورهمفإن التجديد عنده ال يعـين "أن يقلـد الشـاعر العـريب شـعراء  -بأمهية اجلانب املعريف
علـى أن ذلـك ال يعـين عنـده أن ) 2(كاملوسيقى"،  ،ال حتس به أمة أخرى ،فإن لكل أمة شعوراً خاصاً ا

إال من خـالل املرجعيـة  -وهو جوهر املسألة عند الزهاوي -ال ميكن أن يتم يف بعده الشعوري التجديد
بيله، ومن املستحيل أن يصدح العندليب الشعرية العربية نفسها، فاألجدر "أن يرتقى شعر كل أمة يف س

  .)3(أو تغرد احلمامة تغريد العندليب" ،صدح احلمامة

الـيت تنطلـق مـن  ،يف تطـوير املنظومـة الرتاثيـة -عنـد الزهـاوي -وذلك ينقـل القـراءة باجتـاه السـياق العملـي
يقول: "وأنزع أن  ،ضعاتالتمرد على املواضعات القائمة شكلياً وشعورياً، ونبذ التقليد األعمى هلذه املوا

وكل ما ليس حقيقياً، وما أخلق الشاعر بأن  ،متجنباً املبالغات ،أمشي بشعري يف سبيل احلياة الطبيعية
ومــن مث  ،)4(ال مـا يشـعر بــه آبـاؤه" فيقـول مــا يشـعر بـه هــو، :خيـرق التقاليـد الــيت ورثهـا األبنـاء مــن اآلبـاء

مــن خــالل الــتخلص مــن قيــود الصــنعة  ،كل عملـيتتضـح مالمــح املشــروع التجديــدي عنــد الزهــاوي بشــ
اللفظيــة، والتمــرد علــى القافيــة بالــدعوة إىل القافيــة املرســلة، وفــتح اــال أمــام الشــاعر ألن خيــرق األوزان 

   .)5(واخلروج عن غاية الشعر احلقيقية وجيدد فيها، والغاية هي إراحة الشاعر من التكلف وكد الذهن
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، فيقدم الزهاوي مصطلحني علـى قـدر كبـري مـن األمهيـة والداللـة ،ودوره أما على مستوى ماهية الشاعر
وشــاعر األجيــال)؛ فالشــاعر احلــر جيســد بعــداً ثوريــاً إصــالحياً يف مواجهــة اتمــع  -ومهــا (الشــاعر احلــر

 ،واملؤسسة السياسية؛ فهو "ال يهاب يف الصدق لومة الالئمني إال إذا أحس باملهلكة، فعندئذ يسـكت
  قال شيخ املعرة:  ،أو يكذب

  اصدق إىل أن تظن مهلكة       وعند ذلك فاقعد كاذباً وقم

ويتمـــرد علـــى الســـلطان الكـــاذب، يريـــد كـــل يـــوم أن ميـــرق عـــن  ،ونـــزّاع إىل التجـــدد، يثـــور علـــى النظـــام
  .)1(يف ثوب أمجل حمرب بألوان السماء"العادات، وميزق أطمارها البالية كالفراشة اليت ختلع شرنقتها لتربز 

حني يرن الشاعر  ،وما سبق يؤطر مشروع الزهاوي الذي بدا ذاتياً ثائراً إىل الدعوة إىل الرؤية اإلحيائية
سـيتحقق ولـو  ،)2(، فإنـه حمكـوم ببعـد إصـالحي عـامإىل املوضوع، فالشـاعر وإن عـرب عـن شـعوره اخلـاص

اعر اآلين املسـاير بعد حـني، وذلـك مـا سيوصـله ليصـبح شـاعر األجيـال، الـذي تتنـاقض صـورته مـع الشـ
ألنــه يبنيــه علــى احلقــائق اخلالــدة، ومثــل هــذا قليــل،  ؛لشــعور اجلمهــور؛ فشــاعر األجيــال "ال ميــوت شــعره

وهو يف الغالب يسبق جيله, وال أراه مسـتفيداً مـن املسـتقبل الـذي جيمـع أهلـه علـى إكبـاره؛ ألنـه يكـون 
     .)3(ميتاً ال يسمع هتاف اهلاتفني له"يومئذ حتت أطباق الثرى 

  المحور الرومانسي

3-1  

مــن بــني املآخــذ علــى خليــل مطــران: تــردده يف اإلعــالن عــن رومانســيته بشــكل صــريح، و قــد مت إرجــاع 
 ،وخاصـة أمحـد شـوقي ،ذلك إىل أسباب متعلقة باملعتقـد, وغربتـه, وظهـوره يف زمـن العمالقـة اإلحيـائيني
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والقضـايا الـيت تبناهـا فيـه،  ،روع النقـديوحافظ إبراهيم، ومن مث فقد انعكس كل ذلك على طبيعـة املشـ
حيــث ينطلـــق خليــل مطـــران يف مقدمــة ديوانـــه مــن حتديـــد ماهيــة الشـــعر، وهــو وإن مل يطعـــن يف الشـــعر 

منطلقاً من مفهوم احلداثة املؤطر عنده حتـت مفهـوم  ،فإنه باملقابل يتحدث عن معىن التجديد ،املعاصر
لشـــعر مزيـــة زمانـــه علـــى ســـالف ولـــه علـــى ســـابق اوفخـــره أنـــه عصـــري،  ،املعاصـــرة؛ "هـــذا شـــعر عصـــري

  .)1(الدهر"

ومــن هــذا املنطلــق تتحــدد ماهيــة املشــروع عنــد مطــران يف التجديــد يف مســتوى املفهــوم اجلمــايل للشــعر، 
ونبذ  ،والدعوة إىل الوحدة العضوية ،مع احلفاظ على اللغة ،حبيث ال ينصاع إىل ضرورات الوزن والقافية

توفيقياً يف دعوته بني مفهوم احلداثة الشكلية واملوروث؛ فإىل جانب الدعوة إىل وحدة البيت. وهنا يبدو 
مــــا يكــــرس هــــذه الوســــطية والرصــــانة الــــيت ميــــزت  ،مــــازال متمســــكاً بإيقــــاع القصــــيدة واللغــــة ،التجديــــد
وجعلتـــه ال يســـعى إىل الصـــدام املباشـــر مـــع البنيـــة الثقافيـــة القائمـــة؛ "وكفـــى بـــذلك ســـروراً يل ) 2(مطـــران،

يصــل إىل ى، إىل أن جيــيء يف زمــاين أو بعــدي مــن يــدرك مــن طــريقيت الشــأو الــذي قصــرت عنــه، و ورضــ
ومن جانب آخر يربز يف مفهوم الشعر بعد أوسع وأمشل لوظيفته؛ ذلك أن  ،)3(املقام الذي مل أدن منه"

ملعــىن يــه ا"هــذا شــعر لــيس ناظمــه بعبــده، وال حتملــه ضــرورات الــوزن أو القافيــة علــى غــري قصــده، يقــال ف
ومن مث يؤطر ماهية التجديد واملعاصرة حني يعلـن: "واسـتقلت يل طريقـة  ،)4(الصحيح باللفظ الفصيح"

يف كيف ينبغي أن يكون الشعر؛ فشرعت أنظمه لرتضية نفسي حني أخنلـي، أو لرتبيـة قـومي عنـد وقـوع 
وضـوع علـى حـد سـواء؛ فمطران حيدد وظيفـة الشـعر التعبرييـة مـن منظـور الـذات وامل )5(احلوادث اجللى"؛

وتربية لقومـه يف مقـام الـوعظ واإلرشـاد، وال خيلـو هـذا املنظـور الـذايت املوضـوعي مـن  ،فهو ترضية للذات
بعد رومانسي؛ حني تصبح الذات مرآة للموضوع ؛ فيصبح مطمح الشاعر من القراء "أن يشاركوين يف 
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كمــا رضــيت، ويأســوا مــن الرذيلــة كمــا وجــداين يف أثنــاء مطــالعتهم هلــذا الكتــاب؛ فريضــوا عــن الفضــيلة  
ليتشــكل مــا مســاه ؛ )1(ذوا أدويــة جلراحــام مــن جراحــايت"ت، وأن يســتفيدوا مــن مناصــحايت، ويتخــيســآ

  .)2(احلياة واحلقيقة واخليال مجيعاً"ألنه شعر  ؛"هو شعر املستقبل الذي ،الشعر العصري

3-2  

صــاً، جيعــل مفهــوم احلداثــة متمحــوراً حــول ارتبــاط يتبــىن عبــدالرمحن شــكري منظــوراً إبــداعياً رومانســياً خال
أبرزهــا: إشــكاليات  ،واإلحســاس الــذايت للشــاعر، وذلــك يف عــدة مســارات ،الشــعر بالتجربــة الوجدانيــة

واملرجعيـــات الـــيت ينتمـــي إليهـــا؛ فاملرجعيـــة العباســـية الـــيت كانـــت املمـــول الـــرئيس لشـــعر  ،الشـــعر املعاصـــر
كانـــت تعـــاين مـــن قصـــور حـــني "أولـــع الشـــعراء بالعبـــث ســـع عشـــر،  ، منتصـــف القـــرن التااحلداثـــة العربيـــة

، يف حــني كــان شــعراء اجلاهليــة )3(والتالعــب باأللفــاظ واخليــاالت الفاســدة" ،واملغالطــة واملغــاالة الكاذبــة
، مل يتلفها بعُد الرتف "والسبب يف ذلك أن النفوس كانت كبرية، والعواطف قوية ،واإلسالم أجود منهم

أدى إىل فسـاد ذوق املتـأخرين يف احلكـم  ،ا األمر الذي حـدث بعـد العصـر العباسـيوهذ، )4(والضعف"
توى النمطيـة على الشـعر، حبيـث حتـول إىل نـوع مـن العبـث الـذي ال طائـل مـن ورائـه، وخباصـة علـى مسـ

وما حدث يف تلـك املرجعيـة ألقـى بظاللـه علـى الشـعراء والقـراء علـى حـد سـواء؛ ، )5(احلسية يف التصوير
أكثـر منـه تعبـرياً، و"عجـيب  وحلية يف بيوت األمراء, وأصبح األدب صنعةً  ،أصبح ندمياً للملوك فالشاعر

                                                           

 . 10ص  - ديوان اخلليل )1(
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من األدباء الذين ينظمون الشعر يف مواضيع تطلب منهم الكتابـة فيهـا؛ فينظمـون مـن أجـل إرضـاء مـن 
  . )1(سأهلم ذلك، كأمنا الشعر آلة وزن"

راء, الــذين احنــدر مســـتوى تــذوقهم للشــعر, واحنطـــت فقــد رمــز هلــا بأزمـــة القــ ؛أمــا معضــلة الــذوق العـــام
معايريه لديهم، وهو ما شكل قيداً خارجياً يف وجه تطور الشعر، فأولئـك القـراء أدوا إىل وقـوع إشـكالية 

ففئـــة تـــرى العبقريـــة يف الشـــعر االجتمـــاعي وشـــعر احلـــوادث اليوميـــة، وفئـــة أخـــرى تـــرى  ،مزدوجـــة ومركبـــة
ة والــوعظ واإلرشــاد يف شــعره، وهــو الــدليل علــى مــا مســاه فوضــى يف العبقريــة يف تكلــف الشــاعر للحكمــ

ويعلل هذا اخللل يف فسـاد الـذوق يف مسـتوى فهـم ماهيـة الشـعر  ،)2(، ويف مشاعر ذوق اجلمهوراألدب
الوجدانية من جهة، ومن جهة أخرى ما تسـرب مـن املرجعيـة الرتاثيـة مـن سـوء فهـم للتجربـة الشـعرية يف 

تزاهلا ضمن منظومة البيت الواحد، عوضاً عـن تقـدميها يف سـياق الوحـدة العضـوية، واخ ،بنيتها العاطفية
وإمنـا  ،ما يعين أن هذه الفئـة مـن القـراء ال حتـاول فهـم مغـزى القصـيدة املسـتخلص مـن وحـدا العضـوية

دة ويف بنيتهــا مــن أبيــات مفــردة فيهــا، وهــي ال تســتطيع تفهــم حــاالت الشــعور وحتوالــا داخــل القصــي
   .)3(ية املتكاملةالعضو 

يشـرع شـكري يف حتديـد مالمـح احلداثـة  ،من هذا املـأزق الـذي وصـل إليـه كـل مـن الشـعر والـذوق العـام
مــن خــالل طــرح مفهــوم (الشــاعر الكبــري)، الــذي حيــدد أولوياتــه جتــاه وظيفــة الشــعر  ،والتجديـد لكليهمــا

بــــل يســــعى إىل  ،أو معلمــــاً علــــى حــــد ســــواء، فالشــــاعر الكبــــري ال يكتفــــي بــــأن يكــــون خطيبــــاً  ،والقــــراء
باالنفعــال  -عنــد شــكري -ه بعــاطفتهم، ليكــون الشــعر مرتبطــاً اجلمهــور؛ مــن خــالل حماولــة ربــط عاطفتــ

لينتقل دور الشـاعر مـن التقريريـة والتوثيـق إىل أفـق أرحـب  ؛)4(الرومانسي عوضاً عن العقل الكالسيكي،
مـــن خـــالل بوابـــة الشـــعور  ،ضـــي واملســـتقبلوهــو الكشـــف والتنبـــؤ، مث امـــتالك القـــدرة علـــى املـــزج بـــني املا
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ترسله مزوداً بالنغمات العذاب؛ كي يصقل ا النفوس  ،والعاطفة؛ ليصبح الشاعر "اليوم رسول الطبيعة
ومـن هـذه الزاويـة ترتقـي مهمـة ، )1(م الشـاعر يف عظـم إحساسـه باحليـاة"وحيركها ويزيدها نوراً وناراً، فعظـ

 ،ملتطلباــا ، فـال يصــبح مسـتجيباً ممثلـة يف القــراء ،مـع بنيــة التلقـي الشـاعر الكبـري عنــد شـكري يف تعاملــه
اللذين  ،والشعوري ،التعبريي :وراضخاً ملواضعاا؛ بل هو من حياول االرتقاء ذا الذوق على املستويني

يل الذي يفهمه يطمح إليهما الشاعر؛ "فهو يقدر أن يتحمل جهل الناس؛ ألن الشاعر الكبري خيلق اجل
  .)2(ه لفهم شعره"ويهيئ

الـيت أفـرزت الشـاعر  ،يف قصـور املرجعيـة الرتاثيـة -عند شـكري -هذا التأسيس يتبلور مفهوم الشعر ومن
الذي "هو كلمات العواطف واخليـال  ،الذي ميثل الشعر على حقيقته ،الضئيل يف مقابل الشاعر الكبري

تــى شــعره ضــئيل الشــأن، ومــن كــان فمــن كــان ضــئيل اخليــال أ ،والــذوق الســليم؛ فأصــوله ثالثــة متزاوجــة
ضعيف العواطف أتى شعره ميتاً ال حيـاة لـه، فـإن حيـاة الشـعر يف اإلبانـة عـن حركـات تلـك العواطـف، 
وقوتــه مســـتخرجة مـــن قوـــا، وجاللـــه مـــن جالهلـــا، ومـــن كـــان ســـقيم الـــذوق أتـــى شـــعره كـــاجلنني نـــاقص 

وذلـك حـني "تكـون  ،ل مـع وظيفـة الشـعر، وهذا جيعل الشـاعر علـى قـدر مـن املرونـة يف التعامـ)3(اخللقة"
   .)4(خذ منها لقصيدته ما يقتضيه الفن"الطبيعة البشرية ماثلة أمام الشاعر يأ

وعلــى صــعيد ذي صــلة تبــدو متابعــة شــكري لقضــية املرجعيــة أكثــر توازنــاً منهــا عنــد العقــاد؛ مــن خــالل 
اإلنســانية التفاعليــة، وهــي ليســت حكــراً إىل تكــريس املرجعيــة  ،والغربيــة ،العربيــة :جتــاوز ثنائيــة املــرجعيتني

وإمنـا هـي موجـودة يف الـرتاث أيضـاً؛ فشـعراء العـرب مل يكونـوا علـى  ،على شعر التجديد العريب احلـديث
"فليس كل الرتبية مدرسية, انظر إىل زهري بن أيب سلمى وحكمه، وانظر إىل امرئ  ؛جهل بآداب غريهم

بـــن زيـــد وتفكـــريه وعالقتـــه باحلضـــارة الفارســـية، وتـــأثر أيب القـــيس وعالقتـــه باحلضـــارة البيزنطيـــة، وعـــدي 
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تـأثر واضـح يف العتاهية وابن الرومي واملتنيب والشريف الرضي وأيب العالء املعري ذه العلـوم، فـإن هـذا ال
وإغفــال هــذا البعــد التفــاعلي احلضــاري هــو مــا أدى إىل احنــدار الشــعر. أمــا ، )1(أشــعارهم كــل الوضــوح"

يكون بعده إنسانياً منفتحاً على التجارب األخـرى، األمـر الـذي حيـتم علـى الشـاعر  تطويره فيتطلب أن
أال "يقصر مهته على دراسة شيء قليل من شعر أمة من األمم، فـإن الشـاعر حيـاول أن يعـرب عـن العقـل 

وأن يكـون خالصـة زمنـه، وأن يكـون شـعره تارخيـاً للنفـوس، ومظهـر مـا بلغتـه  ،والنفس البشـرية ،البشري
نفــوس يف عصــره، ومــا عجبــت مــن شــيء عجــيب مــن القــوم الــذين يريــدون أن جيعلــوا حــداً فاصــًال بــني ال

  .)2(اك خياًال غربياً وخياًال عربيا"وآداب العرب، زاعمني أن هن ،آداب الغرب

لكـــن ذلـــك ال مينـــع "اخليـــال   ،يـــؤمن شـــكري خبصوصـــية اللغـــة -وعلـــى النقـــيض مـــن العقـــاد -ومـــن هنـــا
وإمنــا مرجعــه  ،حممــوداً حيــث كــان؛ إذ أنــه لــيس رهنــاً خبصــائص اللغــات ،رائــع املصــيبواملعــىن ال ،اجلليــل

ويســرع مــن وتــرية التجديــد، "ولكــن  ،فــذلك مــا سيوســع املخيلــة ؛)3(، والــنفس اإلنســانية"العقــل البشــري
 ينبغي أال نكون ناقلني، بل ينبغي أن نكون مفكرين باحثني فيها، ومن دالئل هالك األمم نظرها دائماً 

  .)4(ؤهم فيها احتذاء قوة ال روح فيه"إىل حياة أجدادها واحتذا

  

3-3  

مـــن خـــالل مرجعياتـــه الفكريـــة ومراجعاتـــه  ،جيمـــل العقـــاد مواصـــفات الناقـــد صـــاحب املشـــروع احلقيقـــي
 ،يف عصــره، وقــد جــاء ظهــور العقــاد يف أعقــاب مرحلــة تارخييــة مهمــة ،والنقــدي ،الشــعري :للمشــهدين

ة الشعرية العربية بالتشكل واالنفتاح على اآلخـر، ويتكشـف احلـس التأسيسـي بدأت فيها مالمح التجرب
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، وبعـٍض مـن الـيت أودعهـا يف مقـدمات دواوينـه ،عنـد العقـاد مـن خـالل كـم مهـم مـن التصـورات النقديـة
مـن خـالل تعـدد نقـاط املعاجلـة النقديـة، األمـر الـذي  ،ليجسـد مالمـح املنظـر النقـدي دواوين معاصـريه؛

عالن إىل مستوى اإل ،أو الدعوات التوافقية ،نقل املعركة النقدية من سياق االحتماء بالرتاثفرض عليه 
األمر الذي يلمح إىل مشروع يؤسس له العقاد، لعل أبرز مالحمه إشكالية  ،)1(الصريح واالنفعايل أحياناً 

 ،النقدي :شهدينوهم احلداثة؛ حيث يتصدى العقاد لتشخيص امل :أو ما ميكن أن يطلق عليه ،احلداثة
ورمبا كان األخري هو املقصود أكثر من األول، فيشـخص إشـكالية الـوهم احلـداثي الـذي وقـع  ،والشعري

وباألخص معيارهـا، فيعـرتض علـى جعلـه  ،أو التجديد ،يف حتديدهم ملاهية احلداثة ،فيه جيله من النقاد
غربية أو عربية، وهو ما احندر إليه دعاة أو يف كوا  ،متجسداً يف النظر إليها من خالل القدم واملعاصرة

ســـبوها يف اســـتلهام النمـــوذج الـــذين ح الـــذين حســـبوا احلداثـــة يف الـــرتاث أمســـواء  ،احلداثـــة مـــن الطـــرفني
وذلــك حــني "حســب بعــض  ،ويبــدو أن العقــاد قــد كــان منشــغًال ــذه القضــية إىل حــد كبــري ،)2(الغــريب

إال أن يرجـــع إىل شـــعر العـــرب  ،يكـــون شـــاعراً عصـــرياً  الشـــعراء اليـــوم أنـــه لـــيس علـــى أحـــدهم إن أراد أن
حــني ينســب التقليــد إىل  ،، وباملقابــل فــإن مثــة خطــأ ثانيــاً يرتكبــه الطــرف اآلخــر)3(بالتحــدي واملعارضــة"

نـاجم عـن تقليـد جديـد طـال هـذه  ،معارضة املاضـي وحسـب، ويرجـع ذلـك إىل خلـل يف النقـد املعاصـر
وهـم أولئـك الـذين مسعـوا  ،ما أدى إىل "ظهور املقلدين يف حركة التجديداملرة املنظومة النقدية احلداثية؛ 

وهــؤالء وظفــوا  ،)4(الــيت ال متيــز بــني حقــائق األســباب" ،وراحــوا يطبقوــا تطبيــق اآللــة ،مببــادئ التجديــد
وال ملــــاذا  ،النقــــد خلدمــــة مــــذاهبهم، أو لتصــــفية حســــابام الشخصــــية "وهــــم ال يعرفــــون ملــــاذا يقرظــــون

فحســبوا أن وصــف  ؛أن وصــف النــوق واألطــالل بعــض مســات األدب القــدمي -مــثالً  -عــواينتقــدون، مس
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لتصـبح املعاصـرة يف  ؛)1(حيث كان" الناقة والطلل حرام على املعاصرين، ونكسة من اجلديد على القدمي
، وهــو صــدق ووضــع معيــار لــذلك ،حاجــة إىل حتديــد ال ميكــن أن يــتم موضــوعاتياً، وإمنــا بنفــي التقليــد

ومبا يعلـم أنـه  ،"والشاعر العصري يعاب على مدحيه إن كان يثين على املمدوح مبا ليس فيه اس،اإلحس
مســتجدياً رفــده مغالطــاً نفســه وقومــه، ولكنــه إذا أحــس اإلعجــاب برجــل عظــيم فصــدق يف  ،لــيس فيــه

 فالقضــية عنــد العقــاد ليســت يف ثنائيــة القــدمي، )2(، فهــو أجــد اــدين"اإلعــراب عــن إحساســه بعظمتــه
ال عالقـة ملقيـاس الـزمن ومـن مث فـ ،)3(عيـار احلقيقـي هـي األصـالة والزيـفوإمنا القضية األهم وامل ،واجلديد

"فإين اعتقد أن الشعر العصري يشبه الشعر القدمي يف أن كليهما يعرب عن الوجدان الصميم,  باملعاصرة؛
ىل إليــه الشــعر العــريب يف القــرون الــذي تــد ،وشــعر التقليــد ،ولكــن املــراد منــه التفريــق بــني الشــعر املطبــوع

ذلـــك أن يكـــون إفرجنيـــاً يف  إال أنـــه ال يلـــزم مـــن ،األخـــرية؛ فالشـــاعر قـــد يكـــون عصـــرياً بريئـــاً مـــن التقليـــد
  .)4(مسلكه"

 ،مــا ســبق حييــل علــى موقــف العقــاد مــن الشــعر ووظيفتــه؛ حيــث يتبــىن موقفــاً خاصــاً يف املرجعيــة الغربيــة
ح الشعر بديالً عن الفلسفة والدين، األمر الذي يذكر مبا طرحه وتبناه بأن يصب ،أو النبؤة ،حيث العودة

فإنه يتجلى لديه من خالل إعالئه من  ،والعقاد وإن مل يصرح بذلك ،)5(ماثيو أرنولد حول فائدة الشعر
الذي يكرسـه يف بـاب التعبـري اجلميـل الصـادق عـن الشـعور، وكـل مـا دخـل يف هـذا البـاب  ،شأن الشعر

أو وصفاً لإلبل واألطالل، وكل ما خرج عن هذا  ،أو هجاء ،شعراً حىت "وإن كان مدحياً يتصف بكونه 
، اجلمــــايل :والبعــــدان ،)6(أو خمــــرتع حــــديث" ،وإن كــــان قصــــة، أو وصــــف طبيعــــة ،البــــاب فلــــيس بشــــعر
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 ،الوجــــداين :أن تقتصــــر رســــالة الشــــعر علــــى جانبيهــــا -مــــن وجهــــة نظــــر العقــــاد -والتعبــــريي ال يعنيــــان
ذلـــك أن رســـالة الشـــعر ال ميكـــن أن ختتـــزل ضـــمن ســـياق الغنائيـــة الذاتيـــة اجلماليـــة الضـــيقة؛ واجلمـــايل؛ 

و"إذا كـان  لبينة الواقـع الـذي يعيشـه الشـاعر، حيمل رؤية وخلفية حتليلية ،فالشعر وجدان فلسفي فكري
اتـت فهم اآلن أحوج مـا يكونـون إليـه؛ فقـد ب ؛الناس يف عهد من عهودهم املاضية يف حاجة إىل الشعر

فإن العقاد يعطي للشعر مكانته مـن  ، ومن دون أدىن شك)1(النفوس خواء من جالئل العقائد ومجاهلا"
تقوم على مبدأ الفرديـة واحلريـة؛ اللـذين يؤسسـان  ،اليت تطرح رؤية فلسفية ذاتية ،خالل وظيفته التغيريية

الفكاهـة العاجلـة، والرتفيـه عـن  جلدية اخلطاب الشعري وفاعليتـه التغيرييـة؛ "فالشـعر ال تنحصـر مزيتـه يف
يف حياا  -أيضاً  -بل وال يف ذيب األخالق، وتلطيف اإلحساسات، ولكنه يعني األمة ،اخلواطر، ال

املادية والسياسية، وإن مل ترد يف كلمة عن االقتصاد واالجتماع، فإمنا هو كيف كانت موضوعاته وأبوابه 
، )2(غري أثر ظاهر يف العامل اخلـارجي"هب حركة يف النفس بمظهراً من مظاهر الشعور النفساين، ولن تذ

 ،فنهضة اتمع اإلجنليزي خالل القرن السابع عشر ؛وهذه الوظيفة النهضوية متتلك شواهدها احلضارية
 ،وشــيلي ،وكولريــدج ،ووردزورث ،قادهــا رمــوز كشكســبري ،جــاءت عقــب ضــة أدبيــة ،والقــرن العشــرين

 :ينطبق على فرنسـا إبـان اجلمهوريـة، وكـذا احلـال يف الـرتاث إبـان املـرحلتني وإليوت، وهذا األمر ،وكيتس
والعباسية؛ ليصل إىل حماولة تكريس حقيقة أن النهضة اليت يشهدها اتمع املصري هي مؤشر  ،األموية

لنهضـــة حضـــارية قادمـــة، ودالئلهـــا بـــدأت تظهـــر علـــى حركـــة الشـــعر مـــن خـــالل مؤشـــرات علـــى شـــاكلة 
  .)3(ر املدح واملناسباتشعاالتخلي عن أ

 شــاعر الــذي يتــوىل قيــادة هــذا الركــب،وهــذا الــدور املنــوط بالشــعر جعــل العقــاد متعلقــاً بتحديــد ماهيــة ال
حيث كرسه يف مفهوم التغيري والتحويل من خـالل تقـدمي مفهـوم (الشـاعر العبقـري)، الـذي خيتلـف عـن 

لـــذايت بـــالواقع، و"إن كـــان لألمـــة جهـــاز فهـــو يف موضـــع العبقريـــة والتـــوتر واإلحســـاس ا ،الشـــاعر املقلـــد
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وال غـىن جلسـم األمـة  ،وأسـرعها للمـس تنبهـاً  ،فإن الشاعر العبقري أدق هذه األعصـاب نسـجاً  ؛عصيب
ومن جهة أخرى ينزع العقاد يف منحى العبقرية إىل تعيني  ،)1(هذه األعصاب املفرطة يف اإلحساس"عن 

والناقـــد  ،نظريـــة األجنــاس كمــا طرحهــا املستشــرق رينــان حيــث يتبــىن ،معيــار احلداثــة يف جانبهــا اخليــايل
حيث الدعوة إىل التخلي عن املخيلة العربية اجلافة من خالل والدعوة للتوجه  ،)2(: هيبوليت تنيالتارخيي

الـــيت تعتمـــد علـــى  ،إىل املخيلـــة اآلريـــة اخلصـــبة القـــادرة علـــى التشـــخيص، علـــى عكـــس املخيلـــة الســـامية
مث يتحــدد مفهــوم اخليــال يف بعــده العرقــي، ومــن وجهــة نظــره فقــد أحســن  احلــواس وضــعف اخليــال، ومــن

فهو أقرب  ،قوي التشخيص ،شكري حني تبىن هذه املرجعية التشخيصية "وأميا شاعر كان واسع اخليال
وإن كان عربياً أو مصرياً، والسيما إذا كان مثل شكري  ،وأشبه باآلريني يف مزاجه ،إىل اإلفرنج يف بيانه

على أن هذه املرجعية التجديدية الغربية  ،)3(خليال وسعة االطالع على آداب الغربيني"ني سعة اجامعاً ب
تعطي العقاد بعداً تنبؤيـاً حبداثـة الشـعر يف جانبهـا اجلمـايل؛ مـن خـالل توقـع الثـورة علـى البنيـة اإليقاعيـة 

وقـرأ الشــعر  ،غـالق نفســهالتقليديـة؛ "فــإن أوزاننـا وقوافينــا أضـيق مــن أن تنفـتح ألغــراض شـاعر تفتحــت م
ـــة واملقاصـــد املختلفـــة، وكيـــف تلـــني يف أيـــديهم  ؛الغـــريب فـــرأى كيـــف ترحـــب أوزاـــم باألقاصـــيص املطول

فيودعوــا مــا ال قــدرة لشــاعر عــريب علــى صــنعه يف غــري النثــر، أال يــرى القــارئ كيــف  ،القوالــب الشــعرية
وليت شعري مب  املطلقة؟ ة يف قوافيهمواملالحم الضافية الصعب ،سهل على العامة نظم القصص املسهبة

وهــذا مــا دعــاه إىل اإلشــادة مبــا قــام بــه كــل مــن  ،)4(امي الفصــيح إال مبثــل هــذه املزيــة"يفضــل الشــعر العــ
وســــعت مســــاحة الشــــعور مــــن خــــالل القــــوايف املرســــلة واملزدوجــــة  ،مــــن ثــــورة إيقاعيــــة ،واملــــازين ،شــــكري

"إذ لـيس بـني الشـعر العـريب وبـني التفـرغ والنمـاء إال  ؛يـة أمشـلواملتقابلة، وهو ما عده إرهاصاً لثورة إيقاع
بزغــت املواهــب الشــعرية  ،وانفــرج جمـال القــول ،هـذا احلائــل، فــإذا اتســعت القـوايف لشــىت املعــاين واملقاصــد
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وشـعراء التمثيـل، وال تطـول األذان مـن هـذه  ،وشعراء الوصـف ،على اختالفها، ورأينا بيننا شعراء الرواية
  .)1(، أكثر مما خياطب احلس واآلذان"السيما يف الشعر الذي يناجي الروح واخليال ،القوايف

  محاولة تأطير

وبعـــد هـــذا العـــرض جلوانـــب مـــن الـــرؤى والتوجهـــات الـــيت تبناهـــا عـــدد مـــن األدبـــاء والنقـــاد يف 
بسـيط ميكـن تلخيصـه  مقدمات الدواوين الشعرية؛ ضـمن سـياق جدليـة القـدمي واحلـديث، يـربز اسـتنتاجٌ 

الــيت اعــرتت حممــد منــدور حــني رصــد املفارقــة بــني أمحــد شــوقي والعقــاد؛ فــاألخري علــى  ،تلــك احلــرية يف
إىل االنفتـــاح علـــى  مل يـــدعُ  ،الـــرغم مـــن ثوريتـــه املعهـــودة واملعلنـــة وســـعة اطالعـــه علـــى األدب اإلجنليـــزي

رســـتقراطي  أنـــه أى والروايـــة، بينمـــا كـــان أمحـــد شـــوقي مصـــنفاً علـــ ،كاملســـرحية  ،األجنـــاس األدبيـــة الغربيـــة
أجنـاس أدبيـة جديـدة لـألدب العـريب،  اً على التجديد، مـن خـالل إدخـالكالسيكي؛ لكنه كان منفتح

وإن كان مثة من يدافع عن منطلقات العقاد ومتسكه بالشعر؛   ه لقيمتها التعبريية واإلصالحية!إدراكاً من
  .)2(إصالحه ن خاللكونه ميثل مرجعية األدب والنقد، وأن التجديد لن يتم إال م

مــع ذلــك فــإن للموضــوع بعــداً آخــر ال ميكــن إغفالــه، يتعلــق باملشــهد الثقــايف برمتــه خــالل تلــك الفــرتة، 
أال  أن حيمل يف طياته بذور اتفاق؟! وميكن بلورته من خالل تساؤل نصه: أليس ما يبدو تناقضاً ميكن

مبعــىن أن مثــة وعيــاً  واملرجعيــات؟! يف الــرؤى ميكــن أن يكــون األمــر متعلقــاً بتوحــد يف املنطلقــات، وتبــاين
وجتاوز الراهن، وهنا ميكن اجلزم  ،ومواكبة التطور ،حضارياً ورغبة مشرتكة يف إحداث تغيري يف بنية الواقع

، الذي رأى احلاضر بداية من الرافعي ،قد مجعت حوهلا أقصى املتطرفني ،بأن مثة اتفاقاً على هذه الغاية
الذي آمن بنظرية األجناس، وزعم أن التغيري ال ميكن أن يتم إال من  ،لعقادوصوالً إىل ا يف مرآة الرتاث،

  خالل استعارة املخيلة اآلرية.
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فقــد كــان التوحــد يف املنطلقــات مشــفوعاً بتبــاين واضــح يف الــرؤى واملرجعيــات؛ الــيت  ؛مــن ناحيــة أخــرى
أو مرجعية وافدة،  ،تراثيةظلت متحكمة يف الطريق املؤدية إىل هذه الغايات؛ لتتشكل يف إطار مرجعية 

كما سبق -لكن األمر يتجاوز ذلك حىت داخل املرجعية الواحدة، فقد تكون احلداثة يف املرجعية الرتاثية
معجمية، أو أسلوبية، أو بالغية، أو استلهاماً لنموذج تعبريي ذايت، وقد تكون الغاية إصالحية  -رصده

يف املرجعيـــة الغربيـــة، فقـــد يـــأيت التوجـــه الغـــريب باجتـــاه  اجتماعيـــة، أو أخالقيـــة، أو سياســـية، وكـــذا األمـــر
، وقـد تكـون العـودة -مـثالً  -كونه البـديل الفكـري ملنظومـات سـائدة كالعقائـد،األبعاد الفلسفية للشعر 

للمرجعية الغربية يف إطار ذايت عاطفي، وقد تكون يف إطار موضوعي يسـتلهم النمـوذج الغـريب يف بعـده 
ل بعضـهم أو حـاو  ،مهمـا تنـافروا ،نية الواقع، الـذي هـو مطلـب وغايـة للجميـعإلصالح ب ؛األيديولوجي

  .)1(أن يكرس أم قد تباينوا

 ،اإلحيـــــائي :ويف هـــــذا الســـــياق يبـــــدو أن تصـــــنيف املشـــــهد الثقـــــايف العـــــريب وفقـــــاً للتـــــوجهني النمطيـــــني 
مـن منطلقـات قد كان ضاراً من خالل فرض قواعد هيمنت على توصيف املشـهد الثقـايف  ،والرومانسي

املتعلــق ببنيــة الــوعي العــريب، الــيت شــهدت  ،مجاليــة حبتــة. يف مقابــل مــيش املنطلقــات الفكريــة احلضــارية
تطورها الطبيعي واخلاص من جيل الرواد خالل النصف الثاين من القرن التاسع عشر، ولتواصل مسريا 

خــالل النصــف الثـاين مــن القــرن  ،الـوعيوصـوًال إىل بلــورة رؤى وأفكــار خاصـة ببنيــة  ،التفاعليـة اإلجيابيــة
مرحلـة اسـتدعاء النمـوذج اإلصـالحي، مـن  -بـاختالف رؤاه ومرجعياتـه -العشرين، حبيـث حتـول املشـهد

وهــو مــا جتلــى يف التغــري اجلــذري والطبيعــي يف  ،إىل مرحلــة اســتلهام هــذا النمــوذج تراثيــاً كــان  أم غربيــاً،
  الثانية.حركة احلداثة العربية بعد احلرب العاملية 

فهذا ما تيسر به الوقت واجلهد، واالقتناع التام حاضر بأن املوضوع مازال يف حاجة إىل مزيد من  ؛وبعد
الــذين حيبــذ أال حيــاكموا مبقــاييس أصــيل املرجعيــات عنــد هــؤالء النقــاد، التقصــي، وخباصــة يف مســتوى ت
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ذي ظهـرت فيـه حركـة احلداثـة الـ ،مـن جهـة عـدم مراعاـا للظـرف التـارخيي ،مدرسية منطية كانـت قاسـية
ميكـن الـزعم بـأن العـودة  تالها؛ هذا من جهة، ومن جهـة أخـر،العربية منتصف القرن التاسع عشر وما 

ســـتكون أكثـــر جـــدوى مـــن تبـــين  ،الـــيت قـــدمها هـــؤالء النقـــاد يف مصـــادرها األصـــلية ،إىل الـــرؤى النقديـــة
ديث، ومت تبنيهــا يف كتــب مدرســية األحكــام الــيت صــدرت يف حقهــم مــن قبــل مــؤرخي األدب العــريب احلــ

خلقـــت صــورة منطيـــة لـــبعض الرمــوز الشـــعرية والنقديــة، جعلتهـــا تصـــنف ضــمن إطـــار احملاكمـــة  ،جامعيــة
  أو التقدمية، أو الكفر واإلميان. ،بالرجعية
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