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  التقليد و التجديد يف النقد األديب الفارسي و العريب
  

  ١الدكتور نور حممد علي القضاة
  
 امللخص

ا يدعو للعودة و التمسك بأصول األدب و دمهأح، جتاهان متعارضاناظهر يف النقد القدمي الفارسي و العريب 
فظهرت على الساحة ، و اآلخر يروج للتغيري و التجديد يف هذا اال، الشعر كما كانت عليه عند القدامى

أما يف العصر احلديث فقد احتدمت هذه ، جتاهنيالاألدبية صورة غري مكتملة املالمح لرتاعاٍت بني أتباع هذين ا
و ذلك إثر انفتاح اتمعات العربية و اتمع اإليراين على ،  أتباع التجديد و مناصري التقليدالرتاعات بني

فمن داٍع يدعو إىل نسيان املاضي و التجديد على أسٍس غربية إىل آخر يرفض و بشدة كل ما ، الثقافات الغربية
لكن كان النصر يف اية ،  الوسطية يف هذا كلّهيتخلل ذلك بعض اآلراء اليت تدعو إىل، له صلة بالثقافات الغربية

 و ما تناولته يف هذه إفراطينياملطاف ألتباع التجديد الذين انقسموا بدورهم إىل جمددين حمافظني و جمددين 
الدراسة صورة عامة توضح حقيقة العالقة بني أصحاب كال االجتاهني قدمياً و حديثاً و حقيقة اخلط الذي 

  . م هذين التيارين النقدينينتهجه أعالا
   

 .نقّاد، نقد فارسي، نقد عريب، جتديد، تقليد، نقد أديب :ةرئيسات الفردامل
 
  مقدمة

حيث إنّ جمرد قيام اإلنسان بإنتاج عمل ما فإنّ ذلك يستدعي ، النقد حالةٌ تالزم أي نشاط إنساين
و العملُ األديب نشاط ، ن األشخاصاستجابةً أو استجابات ممن حييطون به تكون متباينة حسب تباي

إنساين احتف به النقد منذ بدايته و تطورا معاً حيثُ تأيت النصوص األدبية لتقدم مادةً خصبةً للعملية 
نقسام إىل مناهج و مدارس يف قراءة النص األديب و الالنقدية للمراجعة و املالحظة و التقسيم مثّ ا
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 جملة اجلمعية االيرانية للغة العربية و آداا   ٢

يقدم النقد بدوره دور الوسيط بني عامل األديب اخلاص و مجهور كما ،التعامل معه و احلكم عليه
  . وهو ذا يقدم لألدِب فهماً جديداً و تقومياً يدفع إىل التطوِر شكالً و مضموناً،نياملتلقّ
، قد اتسعت دائرة النقد باتساِع ظاهرة األدب حني تالقحت احلضارات و تالقت الثقافات و

، فكان التأثّر و التأثري نتيجة حتمية هلذا التالقي، ثّلُ الوجه احلضاري لكلّ أمٍةفكان األدب خري سفٍري مي
واتخذ النقد أيضاً املسار ذاته فظهرت املناهج اليت تدمج اخلصائص النقدية لكلّ ، ونشأ األدب املتأثّر

ب اإلسالمي يف مرحلة ما وغين عن الذكر أننا حني نتحدث عن تأثّر األد.أمٍة مبعطياٍت نقديٍة وافدة
باملناهج الغربية و طبيعة هذا التأثّر و أهم رواد النقد األديب يف حينه فإننا معنيون بتتبِع ذلك ضمن 

و أعين ما األدب العريب و ، البيئتني العظيمتني اللتني تشكّالن احلاضن األهم ملا نسميِه أدباً إسالمياً
  .األدب الفارسي

تحسن و ال من الطبيعي أن حنسن احلديث عن األدب الغريب و بيئاته األدبية و ليس من املس
املستوى اخلاص بإعتبار ما : فنكون قادرين على احلديث عنه و التمييز ما بني مستويني، مناهجه النقدية

 الغريب وبني املستوى العام حني نقول األدب، خيص كلّ ثقافة من الثقافات الغربية و مييزها عن غريها
حيث ندرك  . اجلهود األدبية و العملية النقدية على مستوى الثقافة الغربية برمتها منباعتبار ما ينتظم

مث نعجز عن إدراك ، تلك السمات العامة الناظمة للحركة األدبية عند الغرب باعتباره وحدةً واحدة
احٍد و تصطبغاِن بصبغٍة أدبية متقاربة و تشترك تلك السمات املشتركة بني بيئتني تنتميان إىل تراٍث و

مما يدعو إىل توجيه عمليات املقارنة أيضاً إىل داخل األدب ، حركتهما األدبية معاً عرب تاريٍخ طويل
ليظهر إىل الوجود األديب مصطلح نفرضه فرضاً عملياً ، اإلسالمي إضافة إىل عمليات املقارنة مع الغرب

ال بإلغاء اخلصوصيات ، )النقد اإلسالمي(املقارن و هو مصطلح األدب اإلسالمي و على ساحة األدب 
  .بل بالنظِر إليها على أنها تنوع يف إطار أدٍب واحٍد

ستطراد و أقول بأنه و لذلك كلّه جاءت دراسيت هذه حماولةً متواضعة يف رسِم الأعود من هذا ا
المي ببيئتيه العربية و الفارسية و مدى تعاطي هذا صورٍة واضحٍة لواقع العمل النقدي لألدب اإلس

 عبيدة بن املثنى وابن سالم وأيباد القدامى من أمثال خلف األمحر النقد األديب عرب روادِه من كبار النق
اجلمحي و قدامة واجلاحظ و مشس قيس الرازي و أبو هالل العسكري و نصري الدين الطوسي و 

ار النقّاد املعاصرين من أمثال طه حسني و العقّاد و نعيمة و قسطاكي وكب، رشيد الدين وطواط
احلمصي و علي دشيت و حممد القزويين و سعيد نفيسي و ملك الشعراء ار و نيما يوشيج و غريهم 
مع مستجدات النقد يف زمام و مدى متسكهم بالقدمي أو ابتعادهم عنه و اقترام من اجلديد أو 

يف _ القدمي منه على وجه اخلصوص_  البيين يف جمال النقد  التفاعلَ،متلمساً خالل ذلك ،حتفّظهم عليه
  .اد العرب و اإليرانينيمراحل شهدت حضوراً ألكابر النقّ
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  ٣  التقليد و التجديد يف النقد األديب الفارسي و العريب

  من التراث النقدي 
برزت القضايا النقدية باملعىن املتخصص يف األدبني العريب و الفارسي حني بدأ النقد يأخذُ شكالً أو 

و هي ،  منهجية أدت إىل تباين املذاهب النقدية تبعاً آلراء النقّاد يف مسائل متس العمل األديبأشكاالً
 و بظهور نقّاد كبار من وزن ،مسائل تمحور حوهلا اخلالف حتى سميت قضايا نقدية فيما بعد

النقد اجتاهاً جديداً أخذ ، اجلاحظ و عبد القاهر و نصري الدين الطوسي و مشس قيس الرازي و غريهم
ظهرت من خالله قضايا ربما التزالُ هي القضايا األم اليت تنطوي حتتها قضايا نقدية خمتلفة يف النقد 

 التارخيي لقضية الشكل و املضمون اليت   فقضية اللفظ و املعىن مثالً هي اجلذر النقدي،الغريب احلديث
إنّ قضية السرقات األدبية اليت أثارها نقّاد العصر كما ، أُثريت يف مطلع العصر احلديث يف الغرب

باإلضافة إىل قضايا مثل اللفظ و املعىن ، العباسي هي اجلذر النقدي ملسألة التأثّر و التأثري الغربية احلديثة
و قضية عمود الشعر و غريها من القضايا اليت كان هلا انعكاساا على نظريات غربية حديثة و اليت 

اد العرب و اإليرانيني قدمياً و حديثاً و أدت إىل انقسامهم حوهلا ار جدل و اختالف بني النقّكانت مث
  .بني جمدٍد و مقلّد

قدمي كان موجوداً و إن كانت معامله غري واضحة الالرتاع بني القدامى و احملدثني يف األدب العريب 
حترام إىل القدماء الل بأنه مل ينظر بعني ا يقوالشعر و الشعراءفابن قتيبة يف مقدمة كتابه ، بشكٍل كبري

و أنه يعرف من بني األدباء من يظن الشعر ،  ومل حيتقر املتأخرين بسبب تأخرهم،بسبب تقدمهم
، ١٣٦٣، ابن قتيبة( .و يستحقر الشعر احلسن بسبب تأخر صاحبه، السيَء حسناً بسبب تقدم قائله

٨٦( عر إىل أربع طبقات و بناء القصيدة :  منها،ةو هو يطرح يف هذه املقدمة مسائل مهمتقسيم الش
و جند ابن عبد ) مقدمة الكتاب، ١٣٦٣، ابن قتيبة( .اجلاهلية و الدفاع عن احلداثة و الشعراء احملدثني

ابن ( ".بأنه ال أفضلية للقدماء بسبب تقدمهم و ال أذى يلحق باحملدثني بسبب تأخرهم "يعتقدربه 
 و عندما نرى ابن رشيق ،نا على وجود مثل هذا النوع من الصراعو هذا يدلّ) ١٤٩، ١٣٦٣، قتيبة

فذلك يدلّنا على اهتمامهم ، )باب يف القدماِء و احملدثني( حتت عنوان ةالعمديورد باباً يف كتابه 
  .   بأن مثل هذه القضايا كانت قليلة و حمصورةجيب أالننسیولكن ، باددين و مقايستهم باملتقدمني

و أول ما عرفت مقترنة ، يف النقد األديب العريب جند أنّ ظهور كلمة النقد اقترنت بالعصر العباسي
، ١٩٨٤، هبه و املهندس( ).نقد الشعر( فقد ظهرت يف كتاب قدامة بن جعفر ،باألدب يف هذا العصر

روض و استعار و قد افتتح هذا العصر األديب اخلليل بن أمحد الفراهيدي بوضعه علم الع) ٤١٧
و هنا البد من ) ١٧، ١٩٨٤، صبحي.(مصطلحات من بيت الشعر و الذي عد مقياساً لعمود الشعر

مدرسة احملافظني التقليديني الذين : التمييز بني مدرستني نقديتني ظهرتا يف أواخر القرن الثاين مها
و مدرسة اددين الذين وسعوا آفاق ، اعتمدوا مقاييس النقد األموي كالذوق الفطري و النقد اللغوي
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 جملة اجلمعية االيرانية للغة العربية و آداا   ٤

نستطيع من خالل  و) ٤٧٣، ١٩٦٧، أمني( .النقد ليشتمل قضايا متس األدب يف جوانبه املتعددة
آلراء النقاد حول الشعراء اجلاهليني و اإلسالميني أن نصل إىل معايري النقد  دراستنا لكال املدرستني و

  . املعامل لكيفية تعاملهم مع السنن األدبية و التجديد فيهاو أن نرسم صورة واضحة، يف تلك املرحلة
فأصحاب املدرسة التقليدية يشبهون منط األمويني يف طرحهم النقدي إالّ أنهم كما يالحظ األستاذ 

، أمحد أمني كانوا أعمق و أوسع ألن املادة الشعرية عندهم أصبحت أغزر كما أصبح النقد صناعتهم
فهاهو خلف األمحر يربز أمهية النقد ) ٤٧٢، ١٩٦٧، أمني( . ارد إىل التعليلو خرجوا من احلكم

إذا مسعت أنا بالشعر أستحسنه فما أبايل ما قلت فيه أنت و  :لألديب نفسه يف جوابه لشاعٍر قال له
ك ستحساناإذا أخذت درمهاً فاستحسنته فقال لك الصراف إنه رديء فهل ينفعك  :فأجابه .أصحابك

ستحسان اردمل يعد مقياساً كافياً عند نقّاد هذه املدرسة بل البد من الفا )٨، ١٩٩٨، هويدي( .إياه
  . خربة الصراف و موازينه الصحيحة

فهو يعرف الشاعر البليغ ، ويرى كثري من الباحثني أن األصمعي ميثّل أهم أصحاب هذه املدرسة
و هو حيدد بذلك مقاييسه النقدية بأن اجلودة تكون ، املُفَسرعلى أنه من طبق املفصل و أغناك عن 

و امليل إىل سهولة األلفاظ _ و هو مرتَع حنوي _ لتزام باألصول النحوية و القواعد اللغوية املفصلة البا
و هو ) ٥٤، ١٩٧٨، عباس.(و املعاين بعيداً عن التعقيد و الصعوبة اليت حتوج القارئ إىل تفسري مطول

يعترب كذلك بأنّ الرباعة يف قول الشعر موقوفةٌٌ على إمعان النظر يف شعر السابقني و روايته و كذلك 
لع على مناقب و و أن يكون الشاعر على معرفة باألنساب حىت يطّ، املعرفة بعلم العروض و النحو

ر ذلك خلدمة اهلجاء و املديح يف شعرهمعيوويف كتابه ) ١٣٣ ،١٩٨١، القريواين( . الناس و يصي
وهلذا السبب ، يرجح املربد كأغلب أدباء عصره القدماَء على احملدثني) الكامل يف اللغة و األدب(

- زرين( .يفضل البحتري بسبب قربه من أسلوب القدماء على أيب متام الذي كان له أسلوبه اخلاص به
  )١٥٠، ١٣٨٢، كوب

 احملافظني منعتهم من النظر إىل ما سوى كل ما هو إنّ سيطرة التراث األديب و السنن األدبية على
فهي حتبس أتباعها يف ، فالسنن األدبية وجدت بالتدريج و بنت أسساً قوية يصعب زحزحتها، قدمي

لذلك كان ،  األديب حبذافريه فنجدهم يطبقون أسس التراث، طيفها حبيث يصعب عليهم اخلروج منه
خاصةً إذا كانت هذه ، ألديب و فرديته يف جمتمٍع تقليديمن الصعوبة مبكان ظهور شخصية ا
  . الشخصية تسري بعكس تيار تلك التقاليد

ولكن البد من معرفة أنّ آراء ، مثل هذه املدرسة التقليدية عند العرب جندها عند األدباء اإليرانيني
، النقّاد العرب قد تناولوها من قبلالنقّاد اإليرانيني يف هذه املدرسة متأثّرة إىل حد كبري بنظرياٍت كان 

عراً جيب عليه أن يرى أنّ الشاعر إذا أراد أن يقول ش) الصناعتني(فأبو هالل العسكري يف كتابه 
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  ٥  التقليد و التجديد يف النقد األديب الفارسي و العريب

 أوالً و أن خيتار هلذه املعاين ما يناسبها من األلفاظ احلسنة و أن حيفظها و أن يشتغل يستحضر معانيه
فمثل هذا الكالم جنده عند مشس ) ٢٢٤، ١٩٥٢، العسكري( .بنظمها عندما يكون مرتاحاً و نشيطاً

  )٣٩٠، ١٣٧٣، الرازي( .املعجمقيس الرازي يف كتابه 
 على أي حال فقد ظهر يف اوائل العهد السلجوقي أول كتاب ميكن تسميته بكتاب للنقد األديب 

ى فنون البالغة يشتمل هذا الكتاب عل، حملمد بن عمر الرادوياين) ترمجان البالغة(حيمل عنوان 
 .سعى الكاتب يف طياته إىل ترمجة املصطلحات البالغية من العربية إىل ما يقابلها بالفارسية ،املختلفة

و ال خيرج الكاتب يف هذا الكتاب عما قاله القدماء حول الشعر و ) ٢٠٥، ١٣٨٢، كوبزرين(
أنّ درجة _    تسميتها بذلك إن صح_ و يبدو فيه و يف غريه من كتب النقد الفارسية، صناعته

ومع ذلك فإن ، هتمام باملعاصرين و مقايستهم باملتقدمني أقلّ بكثري مما هي عند النقّاد العربالا
فقد كان _ و إن مل يكن حمتدماً_ الصراع بني املتقدمني و أتباعهم و املتأخرين و من ساندوهم 

وهو من أهم كتب القدماء  _حدائق السحره فها حنن نشاهد رشيد الدين وطواط يف كتاب، ملموساً
لكنه ال يويل اهتماماً  و، يأيت على ذكر ثالثني شاعراً ممن سبقوه_ يف مسائل البديع و نقد األدب

و كما يبدو يف ) الكتاب، ١٣٦٢، وطواط.ك.ر.(لشعراء كبار عاصروه كخاقاين و انوري و غريهم
ن إىل إحكام قواعد كل ما هو قدمي ونفي كل ماهو صفحات هذا الكتاب املهم فقد سعى رشيد الدي

سلوب القدماء يف تشبيهاته و أوهلذا السبب فقد ذم الشاعر ازرقي اهلروي الذي خرج عن ، محدث
و ليس :" واتهم من أُعجبوا به بقلّة الفهم و الدراية فيقول، حاول أن يبدي نوعاً من التجديد يف ذلك

 به مجاعة من الشعراء من تشبيه شيء بشيٍء موجود يف الوهم و اخلياِل من املستحسن ما قامت و تقوم
و ال يوجد يف العياِن حبر ، كتشبيه الفحم املتقد ببحٍر من املسِك موجه ذهيب، و ليس موجوداً يف العيان

ى و ذلك جيري عل، و قد افتنت أهل زمان أزرقي به  لقلّة معرفتهم، من املسك و ال أمواج من الذّهِب
  )٤٢، ١٣٦٢، وطواط".(كلّ التشبيهات يف شعره

يرى الدكتور سريوس مشيسا أن األدباء اإليرانيني يف هذه املرحلة و حتت تأثري الكتب العربية مل 
و مل يولوا اهتماماً لتعريف األدب على أنه كالم :" رسطو و ما قاله حكماء اليونانأيهتموا مبباحث 

بل و على خالف رأي ، ينصب يف نقد األلفاظ و املعاين_ دباء العربكاأل_بل كان مهّهم ، خميلٌ
لذلك جند أن كلّ ما قاموا به كان ، كانوا يهتمون باللفظ أكثر، املتصوفة الذين كانوا مييلون للمعىن

 أما املقلّدين فقد، وهذا القول صحيح إذا ما استثنينا النقّاد اددين) ٨١، ١٣٨١، مشيسا".(سطحياً 
يتكلّم يف كتابه ) عنصر املعايل كيكاوس(فنجد ، كانوا يعملون بدأب لتقوية أصول القدماء و آرائهم

بكالٍم يتسم باحلكمة و املعرفة عن كيفية قول الشعر و ما جيب أن يكون عليه الشاعر وما ) قابوسنامه(
، كيكاوس.(تقليد للقدماءولكنه يف ذلك أيضاً ال خيرج عن إطار ال، الذي جيب عليه اإلهتمام به
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 جملة اجلمعية االيرانية للغة العربية و آداا   ٦

كما و نرى مشس قيس الرازي يف كتابه املعجم يؤكّد على أنّ أساليب ) ٢٣٢، ٢٢٩، ٢٣٠، ١٣٦٢
و يفضلُ يف ، الشعر كاملدح و الذم و الدعاء و غريها جيب أن تسري على خطى القدماء و أن تقلّدهم

، ١٣٧٣، رازي( .عن طريق الصواب اًمعترباً كل ماهو جديد خروج، كتابه التقليد على اإلبداع
٣٩٥ (  

مثل ، أما أصحاب املدرسة اددة  فقد حاولوا توسيع آفاق النقد و أثاروا قضايا نقدية جديدة
القدمي و السرقات األدبية و العالقة بني اللفظ و املعىن يف النص األديب و قضية عمود الشعر و قضية 

 كذلك فقد كان لظهور و، هما و قضية الصنعة األدبية و التكلّفاحلديث يف الشعر و أُسس التفاضل بين
ليشمل املقايسة ام و البحتري و املتنبي دور مهم يف تطور هذا النوع من الصراع  متبعض الشعراء كأيب
حتى أنّ البعض ألّف كتباً ملقايسة ) ١٥٣، ١٣٨٢، كوبزرين(،  يف حلٍّة جديدةبني الشعراء ولكن

و القاضي عبد ) املوازنة بني الطائيني( كاآلمدي يف كتابه املعروف ،دثني ثاروا على التقليدشعراء حم
  ).الوساطة بني املتنيب و خصومه(العزيز اجلرجاين يف كتابه 

على أي حال فقد جاء أتباع املدرسة اددة بنظريات مهمة مازالت حتى يومنا هذا حمالً 
ف النقد األديب م كابن سالم و اجلاحظ و ابن درسة أشخاصاً عروجند بني أتباع هذه امل، للجدل

و تعد هذه النظرية ، فنظرية القدماء و احملدثني هلا أصداء كبرية عند ابن قتيبة، قتيبة و قدامة و اجلرجاين
إلبداع ليس حيثُ دافع بشدٍة عن احملدثني من الشعراء بانياً دفاعه على أنّ ا، من أهم نظرياته النقديِة
كما أنّ ما نراه اليوم قدمياً كان يف حينه حمدثاً و أنّ العربة يف اجلودة ال يف ، خاصاً بعصٍر دون آخر

كما أننا جند القاضي عبد العزيز اجلرجاين يف ) خالصة من مقدمة الكتاب، ١٩٦٦، ابن قتيبة.(الزمن
و ، أنّ شعرهم هو أقرب لطباع أهل زمامر يذكو ، يدافع عن احملدثني من الشعراء) الوساطة( كتابه

فإن قصد اإلبداع و ، يعترب الشاعر املتأخر مظلوماً لقلّة املعاين اليت سرب غورها الشعراُء املتقدمني
موه بنقص املعاين و الصناعة ا عنها نظرهو إن صرف ، موه بالتصنِعااستخدام الصناعات البديعة 

، عباس( .أقلّ الشعراء احملدثني شأناً بكبار الشعراء املتقدمني بسبب ما سبقو يساوي اجلرجاين ، األدبية
٢٣٢، ١٩٧٨(  

القاهر اجلرجاين الذي قدم و من أتباع هذه املدرسة أيضاً ممن جتد ربنا اإلشارة إليهم؛ عبدالقاهر 
ظرية اليت أصبحت تعرف هذه الن، رؤية متكاملة لعالقة اللفظ باملعىن) النظم(يف نظريته املعروفة بنظرية 

 ،ما يهمنا يف نظريات عبد القاهر هو نظرته للتجديد يف الشعر، فيما بعد بعلم املعاين يف البالغة العربية
يرى أنّ مجالية صور اخليال يف الشعر تعود إىل االبتعاد عن التقليد الذي ) أسرار البالغة(ففي كتابه 

و يثين على ) ١٩٧٨،١٧٠، اجلرجاين( . و خلق احلرية كذلكو يف اإلبداع، أصبح عند الشعراء عادةً
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  ٧  التقليد و التجديد يف النقد األديب الفارسي و العريب

تعايل الشاعر عن استخدام التعابري القدمية و ما تعارف عليه الشعراء من صور بالغية و فنية و اإلبتعاد 
  )١٨٣،  ١٨٠، ١٩٧٨، اجلرجاين( .عن التشبيهات العادية املبتذلة و الغور يف إبداع الصور الغريبة

 القلّة القليلة منهم أصحاب آراٍء درسة اددين يف النقد األديب الفارسي جند أنّو بالنظر إىل م
فأغلب النقّاد الفرس كانوا من احملافظني الذين تأثّروا إىل حد كبٍري مبا ، جديدٍة تشجع احملدثني و احلداثة

ولكن هذا ، ساليبه األدبيةوكان مهّهم األول هو تقوية أسس القدمي و أصوله و أ،  العرباحملافظونقاله 
الذين كانوا يشجعون اإلبداع القائم يف ، مل يقف حائالً دون وجود نقّاٍد ميكن تسميتهم بالوسطيني

ينتهج جاً أساس االقتباس  نصري الدين الطوسي يف كتابه خواجه ذافهاهو، األصل على قاعدة القدماء
 على أسس منطقية يبتعد فيها عن إصدار األوامر و  فهو يبين كتابه،جديداً غري مسبوق يف نقد الشعر
و غريها من الكتباملعجم و قابوسنامهكتلك اليت نراها يف كتاب ، النواهي و ما جيب و ما ال جيب  ،

فكلما كانت الصور غريبة و مبتدعة كانت أكثر ، و يؤكّد على مدى أمهية اخليال يف الصور البالغية
  )   ٥٩٠، ١٣٦٧، طوسى( .ال النفس بشكٍل أقوىختييالً و تبعث على انفع

هو أنهم مجيعاً كانوا متفقني على أن ، إنّ نقطة االلتقاء بني مدافعي القدمي و مناصري احلديث
، أو أنّ البعض منهم مل يستطع أن خيرج نفسه ولو ظاهرياً من دائرة سلطة التقليد، األفضلية للقدماء

مقدمة كتابه   على الرغم من جتديده إال أنه يفقتيبةابن ف،  و القدماءفكانوا مع جتديدهم يهابون القدمي
 فال جيوز لشاعٍر ، يعيب على الشعراء االبتعاد عن طريق املتقدمني يف صناعة الشعرالشعر و الشعراء

، ١٣٦٣، ابن قتيبة( .أن يبكي على مرتٍل معموٍر ألنّ القدماء مل يبكوا ومل يقفوا إال على األطالل
١٠٣ (  

  
  يف النقد األديب املعاصر

و يف  إيران نضوجاً للمدارس النقدية _ خاصة مصر _ شهد أواسط القرن العشرين يف الدول العربية 
، اليت تتوافق و تتباين بقدر اقتراا و ابتعادها عن التوقّف عند حدود القدمي املوروث أو األخذ باجلديد

ميكن أن نرى بوضوح أمهية إعادة النظر فيها بشكٍل أدق و أعمق و الواقع أننا يف رصدنا هلذه املرحلة 
فهي مرحلة تشكّل نضوجاً ملناهج نقدية جديدة و بلورةً ، ألنها حتمل أمهية خاصة، نظرياً و تطبيقياً

و الالفت للنظر يف خصوصيات ، أوضح للمصطلحات و املفاهيم املتداولة يف العملية النقدية احلديثة
مبعىن ظهور النقد ، حلة أنها شهدت تطوراً بالغ األمهية متثَّلَ يف جميء الناقد املتخصصهذه املر
  .األكادميي

نشطت احلركة النقدية يف مصر منذ مطلع القرن العشرين و حازت مصر على نصيب األسد يف 
 لنقاد عرب احلركة النقدية العربية حيث كانت من جهة أماً ملعظم النقّاد و من جهٍة أخرى حاضناً
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و قد واكب ، وفدوا إليها للمشاركة يف تلك النهضة األدبية النقدية اليت كانت تشهدها يف تلك الفترة
 كمحمود باشا البارودي و عبداهللا فكري حركةٌ نقدية كان من رموزها ها وأدباءالنهضة األدبية 

الوسيلة و يعد كتاب ، الشيخ حسني املرصفي و تلميذه حسن أبو زيد سالمة من مشايخ األزهر
حيثُ تعرض فيه لدراسة النصوص ،  للشيخ املرصفي الكتاب األهم يف النقداألدبية للعلوم العربية

و ال يظهر يف هذا الكتاب أثر للتأثّر بالنقد ، نثر عبداهللا فكري األدبية املعاصرة كشعر البارودي و
ابه حيمل إشاراٍت ربما تفتح الطريق أمام التجديد يف و إن كان كت، الغريب مع إتقان املرصفي للفرنسية

يف ) الوحدة العضوية(حيث يرى الدكتور حممد مندور أنّ كتاب املرصفي سبق يف اإلشارة إىل ، النقد
  )١٧، تايب، مندور.(القصيدة حبديثه عن نسق القصيدة

، ال يف أوائل القرن العشرينعلى أنه مل يظهر يف النقد العريب احلديث دراسات تتسم باملنهجية إ
و ) منهل الرواد يف علم اإلنتقاد(ففي مطلع هذا القرن ظهر الناقد قسطاكي محصي مؤلف كتاب 

و هو من أوائل الكتب اليت أقامت دراستها النقدية على النقد العريب ) م١٩٠٧(الذي طُبع يف عام 
تراث النقدي العريب مثّ عرٍض لتطور النقد و قد صدر كتابه بعرٍض لل، القدمي و النقد الغريب احلديث

نّ إو ميكننا القول مع الدكتور زغلول سالم ، الغريب من القرن السادس عشر إىل القرن التاسع عشر
قتباس و التطبيق و فهم طرقه يف معاجلة النصوص و هذا الكتاب فتح الطريق إىل النقد الغريب لال

مما كان له أثر كبري يف حركة النقّاد الكبار من أمثال ، باءاستخراج اخلصائص املختلفة لألدب و األد
  )١٩٨، ١٩٨١، سالم( .العقّاد و املازين و طه حسني و حسني هيكل

ومن بني هؤالء النقاد الكبار برز عبد الرمحن شكري و إبراهيم املازين و عباس العقّاد و الذين 
و كثرياً ما يذكر ، يب يف الدراسات العربيةتأثّروا بدعوات قسطاكي محصي بالتعامل مع النقد الغر

هؤالء الثالثِة معاً الشتراكهم املتزامن يف نقد الشعراء الكبار يف ذلك الوقت و مهامجتهم واامهم 
و دعوام املتأثّرة باملناهج الغربية إىل إجياد روح جديدة يف الشعر بعيداً عن حماكاة ، بالتقليد و اجلمود

فعبد الرمحن شكري من النقّاد البارزين يف نشر اجتاهاٍت جديدة يف الشعر مع أنّ ما ، شعر األقدمني
قاله مشافهةً حول نظرياته يعد أضعاف ما كتبه كما يقول الدكتور حممد مندور نقالً عن 

رى و سن، ا فاملعركة بني احملافظني و اددين مازالت على قدٍم و ساٍقإذً) ٤٢، تايب، مندور.(العقّاد
  . اشتداد وطيسها كلّما اقتربنا من منتصف القرن

إذ اشتهر جومه الشديد على شوقي و ، بالنسبة للمازين فقد كان من أبرز فرسان املعارك النقدية
فهناك :و يرى الدكتور مندور أنّ حياة املازين األدبية تنقسم إىل قسمني، مدرسته التقليدية يف الشعر

، مندور.(عره و معاركه النقدية و مازينّ حديث جنده يف قصصه و مقاالته األدبيةمازينٌ قدمي جنده يف ش
وقد سار على ج زميليه؛شكري و العقّاد يف الدعوة إىل التجديد األديب و الشعري ) ١٢٩، تايب
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م  الذي يعد منهجاً ملدرسٍة عرفت باسالديوانو قد اشترك مع العقّاد يف تأليف كتاب ، بشكٍل خاص
مدرسة الديوان اليت اعتمدت اخلط اإلجنليزي يف النقد يف التفاعل مع احلركة النقدية الغربية يف موازاة 

أما العقّاد فهو أبرز الثالثة .اخلط الفرنسي الذي يمثّله طه حسني وتوفيق احلكيم و حممد حسني هيكل
و الذي مييز العقّاد ،  كتابه الديوانو أغزرهم إنتاجاً و أوسعهم شهرةً و قد أوضح نظرياته النقدية يف

بتقديري هو تلك الثقافة الواسعة يف امليادين الفكرية املتعددة اليت أسهمت بالشك يف اتساع دائرة 
  .املعرفة لديه و بروزه يف عدة ميادين من أمهّها النقد

 وجهته اإلبانة عن و:" يقول العقّاد موضحاً مذهبه النقدي و وجهته) الديوان(يف بداية كتابه 
املذهب اجلديد يف الشعر و النقد و الكتابِة و قد مسع الناس كثرياً عن هذا املذهب يف بضع السنوات 

إنساين ألنه من ناحيٍة يترجم عن  و هو مذهب إنساين مصري عريب؛... و رأوا بعض آثاره ، األخرية
ألنه من ناحية أخرى مثرة لقاح القرائح اإلنسانية و، طبع اإلنساِن خالصاً من تقليد الصناعة املشوهة

مصري ألنّ دعاته مصريون تؤثّر فيهم احلياة  و، عامة و مظهر الوجدان املشترك بني النفوس قاطبةً
إذ ، فهو ذه املثابة أمتّ ضٍة أدبية ظهرت يف لغة العرب منذ وجدت، وعريب ألنّ لُغته العربية، املصرية

، العقاد و املازين".(ا املوروث يف أعم مظاهره إال عربياً حبتاً يدير بصره إىل عصر اجلاهلية مل يكن أدبن
رفض _١:ميكن استجالء مالمح مذهب العقّاد يف النقد من خالل هذا النص و هي) ١٠، ١٩٤٥

نقده و هذا ما يربز يف ، اإلنفتاح على املذاهب اإلنسانية_٢.اجلمود على ما هو قدمي و موروث
و هنا ال أستطيع موافقة حممد مندور يف ، التطبيقي يف كثٍري من مقاالته و كتبه السيما النقد اإلجنليزي

استعراضه القيم ملنهج العقّاد النقدي حني يرى وجوب إستبعاد النتاج األديب للعقّاد و النتاج الفكري و 
أرى أن اإلطاللة الواسعة و املتعمقة على بل ) ٦٣، تايب، مندور.(الفلسفي يف تناولنا للعقّاد كناقد

العلوم اليت اتصل ا العقّاد ستمنحنا إضاءات أكرب على منهجه النقدي و ليس أدل على ذلك من 
و الذي هو حصيلة _ األمر الذي ذكره الدكتور مندور _ دفاعه عن منط الشعر الفلسفي التأملي 

فكيف نفصل بني الناقد و ، لسفي يف نتاجه الشعريكما ضمن الشعر الف، إطالعه على عامل الفلسفة
احلرص على عدم الذوبان يف ثقافة اآلخر و _ ٣.األديب و املفترض أن يكون أدبه أول مصداٍق لنقده

و البد من أن نشري هنا إىل أن مجاعة الديوان و على الرغم من إدخاهلم مفاهيم جديدة و ، مناهجه
  .وا خطوط التقليد احلمراءأنهم من حيث الشكل مل يتخطّمضامني بديعة إىل الشعر إال 

يف اخلطّ املوازي خلط العقّاد و املازين و شكري املتأثّر باملناخ اإلجنليزي يظهر اخلط املتأثّر بالنقد 
فطه حسني صاحب ، الفرنسي ممثّالً بالناقد الكبري األستاذ طه حسني و الناقد املهجري ميخائيل نعيمة

و تغلب عليه ، مؤلفاً يف شؤوٍن فكريٍة خمتلفة ة يف النقد هلا أتباعها إضافة إىل كونه أديباً ومدرسٍة كبري
مستقبل يف اجلانب الفكري الدعوة إىل التجديد على األسس العلمانية كما يظهر هذا جلياً يف كتاب 
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 جملة اجلمعية االيرانية للغة العربية و آداا   ١٠

 العريب النقدي مع دعوته إال أنه يف اجلانب النقدي ال خيلو من احملافظة على التراث، الثقافة يف مصر
و أفاد طه حسني من :" يقول الدكتور حممد زغلول سالم، إىل التجديد يف النقد على أسٍس غربيٍة

فطبق منهج ديكارت العقلي يف دراسته للشعر ، يف دراساته و نقده) مناهج علماء الغرب(مناهجهم 
ختطّه كان اجلديد يف الكتاب ا العقلي الذي و لكن املنهج... العريب بصورٍة جريئة مل تعهد يف النقد 

 كما نلمح إتكاءه على مؤثّرات خارج النص األديب يف العملية النقدية  ١) ٣٥٠، ١٩٨١، سالم".(
فيجب مبفهومه أن ، )الصدق الفين(يف القضية اليت أثارها عند تعرضه لنقد حافظ و شوقي و هي قضية 

شاعر من عاطفة حبيث متثّل هذه املرآة عاطفة الشاعر متثيالً يكون الشعر مرآةً ملا يف نفس ال
و الواقع أنّ قضية صدق العاطفة و كذا و إن كانت يف نفس الشاعر )١٠٩، ١٩٨٠، حسني.(صادقاً

إال أنّ مالحظتها و تتبع نفسية الشاعر حيتاج إىل معرفٍة بنفسيته و هو تقارب مع املنهج النفسي و 
عتبار أنّ طه حسني قد عارض منهج التحليل الهذا مع األخذ بعني ا،  ارد للنصخروج عن النقد

و الذي أتعجل بتسجيله هنا أننا ندرك تراوح هؤالء النقّاد بني املناهج النقدية قبوالً و رفضاً . النفسي
اهلائل على نفتاح املفاجيء الكما ظهر عند طه حسني و عند العقّاد و غريمها و هو نتيجة حتمية ل

فتجد أحدهم يستعملُ مذهباً مثّ ، املعارف الغربية الذي سرعان ما اصطدم مع خلفيام املوروثة العربية
و هو األمر الذي ، يعارضه مثّ يعود للتوازن بني مذهبني مع عدم حتريٍر واضٍح للمصطلحات و املفاهيم

  .ين من القرن العشرينأخذ ينضج و مييلُ إىل الوضوِح منذ بداية النصف الثا
جتدر اإلشارة هنا إىل مدرسة أدباء املَهجر الذين قدموا عمالً نقدياً هاماً و جتديداً يف ميدان النقد 

أي بعد عامني ) ١٩٢٣( مليخائيل نعيمة و الذي وضعه يف عام الغربالاألديب يمثّله خري متثيٍل كتاب 
_ ١: إحدى و عشرين مقالةً تتناولُ املوضوعات التاليةيضم هذا الكتاب.الديوانمن صدور كتاب 

اهلجوم على العروض _ ٢رفض األدب العريب التقليدي و النقد اجلامد املقتصر على اجلانب اللغوي 
املقاالت اليت ينظّر فيها ملذهبه _ ٤النقد التطبيقي _ ٣التقليدي و رفض البنية العمودية للقصيدة 

ال نريد هنا الولوج يف ) الغربال، نعيمة:أُنظر.( األدبيةور األدب و املقاييسحم، الغربلة: النقدي مثل
و لكن البد من اإلشارة إىل أنّ رفضه للعروض الشعري ، منهاجه النقدي فهو ليس حمالً لدراستنا

                                                                                                              
1 .  من تسجيله و هو أن ديكارت اختذ الشك أدخل طه حسني منهج الشك الفلسفي الديكاريت يف النقد األديب مع فارٍق البد

بأنه ) املنقذ من الضالل(الذي صرح يف كتابه )  هـ ٥٠٥(و هو منهج ترجع جذوره إىل اإلمام الغزايل  _ وسيلة إىل املعرفة اليقينية
إستعمل الشك يف دراسته جلميع املذاهب اليت يزعم أصحاا بأا موصلة إىل احلق كالفالسفة و أصحاب الكالم منتهياً به شكّه إىل 

املنقذ من الضالل، الغزايل، حتقيق الشيخ حممد :أُنظر .(يات و تذوق هو املنهج السليميقٍني معريف بأن التصوف مبا فيه من روحان
إالّ أن ولوج طه حسني طريق الشك أوصله ال إىل معرفة _ .) و ما بعدها١٠، ص ١٩٥٤اجلابري، مصر، مطبعة األزهر الشريف، 

ه منحولٌ، األمر الذي فتح معارك نقدية و تارخيية، و كان من يقينية بل إىل ريبٍة مطلقة يف مصادر الشعر اجلاهلي بدعوى أن معظم
  ).مصادر الشعر اجلاهلي(أهم الردود عليه رد الدكتور ناصر الدين األسد يف كتابه 
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يت البد و اليت يشري فيها إىل احلاجات اإلنسانية ال) املقاييس األدبية(يتناقض مع ما ذكره يف مقالته 
و يقول بأن أرواحنا ، و من مجلة هذه احلاجات يذكر نعيمة احلاجة إىل املوسيقى، لألدب من إشباعها

و هو و إن ) ٦٠_٥٠، ١٩٧٨، نعيمة.(متيل إىل األصواِت و األحلاِن و تنكمش من األصوات املتنافرِة
ابه روح السخرية من العروض كان يرمي إىل التخلّص من السجن العروضي إال أنه مل يفلح يف استصح

  .و ما فيه من موسيقى
و من هؤالء الدكتور حممد ، رد على نعيمه نقّاد يعتربون أكثر منه انفتاحاً على اجلديد و احلداثة

و من البديهي أننا ال نعترض على مهامجة األستاذ ميخائيل نعيمة لعروض اخلليل :" مندور حيث يقول
العروض يف ذاته بل تعصباً ملوسيقى الشعر اليت تعترب من مقوماته األساسيِة اليت و التهكّم به تعصباً هلذا 

إذا فقدها فقد خاصيةً من اخلصائِص الكربى اليت متيزه عن النثر الذي البد هو اآلخر أن تكونَ له 
 )٣٢، تايب، مندور".(موسيقاه و أن يكونَ له إيقاعه النفسي

اليت أوجدها أبو ) مجاعة أبولو(إىل _ و لو كانت عابرة _ البد من إشارٍة و لكي يكتمل الكالم 
على الرغم من تعارض هذه اجلماعة مع مجاعة الديوان وهجومها الشديد على .م١٩٣٤شادي يف عام 

و إال أا كانت تسرع عملية التحول اليت بدأها العقّاد و رفاقه بالتجديد األديب ، العقّاد و حىت شوقي
سم الذي أطلقته على نفسها و على الو هذا يبدو جلياً من ا، إرساء قواعد الرومانسية يف األدب العريب

و مع أن هذه اجلماعة اسمة يف ، فأبولون عند اليونان هو اله الشمس، الة اليت أصدرا فيما بعد
، أمراً موفوضاًيود القائمة من قبل و تعترب اخلضوع للق، شادي كانت تدعو للتجديد األديب و بقوة أيب

 و لكن البد من اإلبداع يف ،إال أنها كانت تعترب التراث يف حد ذاته مهضوماً و أنّ اللغة مقدسةٌ أيضاً
  ) ٥٠٦، ١٩٧٢، الدسوقي.(اخليال و الفكر و اإلحساِس

 احلياة جبميع جماالا األثر الكبري يف.) م١٩٠٦ (الثورة الدستوريةما يف إيران فقد كان لإلنقالب أ
فما ، و مل يكن األدب و النقد األديب مبنحى عن هذا التغيري األساسي، قتصادية و الثقافيةالالسياسية و ا

تعود أصوهلا على وجه التقريب إىل هذه املرحلة ، نراه اليوم من مفاهيم جديدة يف النقد األديب يف إيران
فنجد أنّ الدعوة للتجديد و التغيري ، بني املقلّدين و ادديناليت بدأت معها معارك حامية الوطيس 

اليت ) مريزا فتحعلى آخوندزاده(و ما يتفق عليه األدباء هو أنّ مقالة ، بدأت مبهامجة القدماء بشدٍة
كانت البداية احلقيقية للنقد ، أو النقد) كريتيك(و اليت حتمل عنوان  قريتقا .) م١٨٧١(صدرت عام 

 يف هذا املقال أنّ النقد هو أساس تقدم األمم و آخوندزادهحيث يعلن ، فهومه احلديثاألديب مب
و يرى ) ٨- ٩: ١٣٤٩، آخوندزاده.(منتهياً بعد ذلك إىل وضع أسس جديدة للنقد األديب، تطورها

دين فيقول يف نقده ألشعار الشعراء القدامى كجالل ال، ةيستهزاء و املسخرالآخوندزاده أن النقد يعين ا
لوكان للنصائح و :" و هو يشبه أشعارهم باخلرافات املندرسة) سعدي الشريازي(و ) موالنا( الرومي
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،  إىل جنة الفردوسايرانحولت  بوستان و لستانگاملواعظ أثر لكانت مواعظ سعدي يف كتابيه 
يف النفس ليس هلا أثر ، ولكن النصائح بشكل عام سواء كانت من باب الترغيب أو من باب الترهيب

الذي يرافقه اإلحساس بالعار بني األقران إذا ما ، على العكس من ذلك النقد و االستهزاء، البشرية
  ) ٢٠٨:١٣٥٧، آخوندزاده.(فهو بالنتيجِة مينع اإلنسان عن فعل السوء، عمل به

 يعتقد أن و، جتماعية بني النثر و النظم فنجده مييل إىل نوع من الواقعية االآخوندزاده يفرق 
و يقصد باملضمون اجلديد احتياجات احلياِة االجتماعية و ، املضمون اجلديد حباجٍة إىل قالٍب جديد

 ملضامني احلياة السابقة و يعترب مبسبب تكراره) قاآىن(لذلك جنده ينتقد شعراء مثل ، األفكار اجلديدة
مثل هذه اآلراء ) ٣٠و ٢٩: ٢٥٣٥ ،آخوندزاده.(ديوانه و من شاه من الشعراء مليئاً بالتفاهات

الذي كان متأثراً _) م١٨٩٨)( كرماىنمريزا آقا خان(النقدية أيضاً جندها عند أشخاص آخرين مثل 
  .).م١٩١١(اى و زين العابدين مراغه) م١٩٠٨(و مريزا ملكم خان _بآراء آخوندزاده إىل حٍد كبري 

 للتقليد و من الدعاة إىل التجديد يف الشكل من أوائل اددين املخالفني) آقاخان(عتبار اميكن 
يف حني أنّ الوزن و ، و عوام الناِس يعتقدون أن املقصود من الشعر هو الوزن و القافية:" حيث يقول

و ال ضري يف أن تكون قوايف الشعر غري ... القافية هي مما عرض على الشعر و ليسا من جوهره
)                                                          ٢١٤:١٣٥٧، آدميت".(ل أسس و قواعد ثابتةو ال يوجد لعلم اجلما... منتظمة

و نستطيع من ، كما نرى هنا فإن نقد التقليد و السنن األدبية قد بدأ بشكٍل واضح و جسور
  لة نتقادات تلمس أهم خصائص النقد و الشعر و النثر يف هذه املرحالخالل مثل هذه ا

 و كذلك تأثري األفكار و التحوالت الغربية على أذهان املثقّفني الذين كانوا )الثورة الدستوريةمرحلة (
و ، نقالب الثقايفّ اجلديد إالّ جمرد خزعبالتالال يرونَ يف أي عمٍل أديب ال يرقى إىل التحدث عن ا

و باألخص يف عهد ) القاجار(ففي عهد ربما مل يأِت هذا العصيان على األدب الكالسيكي من فراغ؛
) الرجوع(ظهر األدب الفارسي يف حلٍّة جديدة تسمى اليوم مبدرسة ) ١٨٣٤_ ١٧٩٨(على شاه فتح

مل يرق أدباء هذا العصر بالشعر الفارسي إىل ما و، أي العودة إىل تقليد األدب الفارسي القدمي، األدبية
على وجه اخلصوص إىل مرتٍع لكلّ شويعٍر متصنٍع متكلٍّف يقول كان عليه فتحول األدب و الشعر منه 

لذا كان ) ۱۸_۱۷: ۱۳۸۰، پارسی نژاد.(الشعر بلغٍة بعيدٍة كلّ البعد عن لغة أهل العصر و فهمهم
يدحض كلّ عوامل _ ثقايف بالدرجة األوىل_من الطبيعي أن يتحول النقد إىل أداة تستخدم يف إنقالٍب 

  .بار اليت يعد هذا اللون من األدب التقليدي واحداً منهاالظلم و اإلستك
فإذا م يواجهون بعاصفٍة ، و فجأةً استيقظ األدباء احملافظون و مدافعو التقليد من سبام العميق

فظهر ، فهب البعض منهم للدفاع عن األصالة، نتقاد دد دم ما بنوه و بناه القدامىشديدة من اال
ة احملافظني أدباء مثل أديب املمالك فراهاىن و بديع الزمان فروزانفر و وحيد دستكردى و على جبه
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مل يكن هؤالء األدباء مستعدون للسماح . غريهم ممن ترعرعوا مع دواوين الشعراء املفلقني القدامى
 هذا اهلجوم طريقةً مناسبةً لدفع_ على حد ظنهم _ فوجدوا ، باإلخالل مبوازين اآلباء و األجداد

فأخذوا ينظمون الشعر بأسلوب القدامى و يدخلون املضامني اجلديدة يف أشعارهم؛ كوصف ، املباغت
، آرين پور.(التكنولوجيا احلديثة بطائراا و قطاراا و التعبري عن مفاهيم جديدة كالدميقراطية و غريها

ِممن يعدون من ) حممد القزويىن(و ) دهزاتقى(و العجيب يف األمر أنّ نقّاداً من أمثال ) ۵۷۰:۱۳۸۲
و ، و كانوا يتهموم باجلهل، كانوا ينظرون إىل آراء بعض اددين بعني السخرية، أعالم التجديد

و ، هذا يذكّرنا بالتخبط الذي كان يقع فيه بعض النقّاد العرب نتيجةَ عدِم وضوِح فكرة التجديِد لديه
ما كان هذا أمراً طبيعيونه يف علم االربسمة جتماع باملرحلة االاً و من متطلّباِت ما ينتقالي

)Transition ( ة وفيها األزمات الفكري تمع و ينقلب رأساً على عقب و تظهرلُ فيها االيت يتحو
  .األخالقية و الروحية

) الشعراء ارملك (فقد كان ، كانت العاصفة من القوة حبيث مل يستطع أحد الوقوف يف طريقها 
يظن أنّ الشعر الفارسي قد _ الذي أصبح فيما بعد أحد اددين املعتدلني_ .) م١٩٥١_ ١٨٨٦(

فإذا به يواِجه هجوماً عنيفاً من قبل الشباب املتحمس من أمثال ، وصلَ إىل قمة الكمال منذ قرون
و ،  يف حمتوى و شكل األدبالذين كانوا يعتقدون بوجوب التغيري) مريزاده عشقى(و ) تقى رفعت(

) ارمغان(املُستميتة من خالل جملته اليت كانت تعرف بإسم ) وحيد دستكردى(حماوالت نفعاً مل تجِد 
لذا و بعد فترٍة قصرية قبل بعضهم ) ٦٠:١٣٨٠، دهقاىن.(و اليت كانت تصدر لسنوات عديدة

و كان من ، ة التغيري و شروطهو ما نشب من خالفاٍت بعد ذلك كان حول كيفي، التجديد مكرهني
و أصبح التجديد األديب ، نتائج هذه اخلالفات أن ظهر النقد األديب الفارسي مبفهومه اجلديد تدرجيياً

  .سيد املوقف
و _ ني برئاسة األديب و الشاعر تقي رفعت دين إفراطين على أنفسهم إىل متجدونقسم املتجدا

و متجددين حمافظني شكّلوا _ رفض يف األدب العريب املعاصر الذين يشبهون إىل حد بعيد شعراء ال
_ )ملك الشعراء ار(برئاسة الشاعر ، أي الكلية، )دانشكده(ألنفسهم مجاعة أدبية عرفت جبماعِة 

على الرد ، )جتدد(مسؤول حترير جريدة ، )تقي رفعت(و ذلك بعد أن أقدم _ واليت تشبه مجاعة أبولو 
 غزلية يعارض فيها الشاعر الفارسي اًكان قد نشر أبيات) دانشكده(حد أفراد مجاعة بشكٍل الذع على أ

، آرين پور). (دانشكده(سم ايف جملة اجلماعة اليت كانت تسمى أيضاً ب) سعدي الشريازي(املعروف 
و لكن مل يتوقف ، بقوة) سعدي( قام ملك الشعراء ار بالدفاع عن الشاعر )۵۷۳، ۵۷۲: ۱۳۸۲

، )عصيان اديب(فقد قام تقي رفعت بكتابة سلسلة من املقاالت حتت عنوان ، ا اجلدال عند هذا الردهذ
مثّ أقدم ، نّ هذا العصيان األديب هو رافد للعصيان السياسي و مكمالً لالنقالب يف إيرانإيقول فيها 
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و جه ) ار(فيها ينتقد ) مسألة التجدد األديب(على نشر سلسلة أخرى من املقاالت حتت عنوان 
مما أدى إىل نشوب معارك ، )من نوع جديد(باإلضافة إىل نشره ألشعار ، املتباطئ يف التجديد األديب

، پورامني.(أدبية و لفظية إستمرت حىت فترة طويلة و اشترك فيها أشخاص من كال التيارين
۳۵۶:۱۳۸۳(  

و .) م١٩٢٠(نتحار تقي رفعت يف عام ا ذلك و تبع، نون احملافظوستسلم اددايف اية املطاف 
 .مما أدى إىل توقّف املناورات و احلروب الناشبة بني الطرفني، اختفاء أبطال املعركة عن الساحة األدبية

و الذين كانوا يدلونَ ،  و املُالحظ هنا هو اختفاُء تيار املقلّدين عن الساحة)۳۶۲:۱۳۸۳، پورامني(
و لكن مع أن احلرب بني ،  األخرى و يعرضون آراءهم احملافظة اليت ال رجعة فيهابدلوهم بني الفينة و

، إال أن اجلمر بقي مشتعالً حتت الرماد، نتهت يف ظاهرهاااددين احملافظني واددين اإلفراطيني قد 
رشيد  :ء مثللذا نرى أن قيم التيار ادد احملافظ تنعكس يف هذه املرحلة و ما بعدها يف أراء أدبا

كما و تنعكس مبادئ ،  و غريهماخلانلري برويزاليامسي و فرخي اليزدي و الشاعر املعروف شهريار و 
، اجلواهري و حممد مقدم و حممد علي الكسماييمشس : مدرسة اإلفراطيني يف توجهات أدباء مثل

بوادره راِع الحتنىبُء عن منعطٍف جديد يف هذا الصنتحار تقي ا بعد عامِني من األمر الذي كان ي
اليت ، )أبو الشعر الفارسي احلر(للشاعر نيما يوشيج ، أي األسطوره) افسانه(رفعت يف القصيدة احلرة 

  .وضعت الشعر الفارسي يف مدار التجديد احلقيقي
  

  خامتة
فآراء و نظريات ، قلّدنقسامِه إىل أدٍب جمدد و أدٍب ماالنقد األديب من أهم فروع األدب اليت تؤثّر يف 

و ال ميكن ألي ، النقّاد هي اليت تربز لنا هذا النوع من النزاعات األدبية بني األدباء اددين و املقلّدين
إنّ الرتاع بني ، كان جتاوز هذه الرتاعات اليت وجدت مع وجود النقد بل و مع ظهور األدِب ذاته

و ال خيتص بطبيعة احلال باألدب ، ملقلّدين هو معركة حياٍة أو موتالقدماء و املُحدثني و اددين و ا
فاحلياة هي ، بل هو من خصائص احلياة و الوجوِد، و الفن أو بدولٍة دون أُخرى أو مبرحلٍة زمنيٍة معينٍة

و يف فإذا فقد اإلنسانُ اتصاله باملاضي و احلاضر و املستقبل فه، اخلطُّ الواصلُ بني املاضي و احلاضر
دين لذا جند أنه يف مسرية األدبني العريب و الفارسي على الرغم من اتهام احملافظني للمجد، ِعداِد املوتى

إالّ أنّ ِكال الطرفني قد ، دين للمحافظني بالتحجر و اخلنوِعو اتهام اد، باجلهل و البحث عن الشهرة
  .ا شاهدنا خالل دراستناأذعن يف أعماِق نفسِه بأنه ال غىن عن اآلخر كم

إذا ما جتاوزنا  _ شديداً مل يكن الرتاع بني اجلديد و القدمي يف األدب العريب و الفارسي القدمي
ومل يكن ينتهي النقاش بني النقّاد يف _ بعض اآلراء املتطرفة اليت كانت تنفي شعر املعاصرين بالكامل 
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ن بشكٍل أو بآخر هم تالميذُ القدامى و وفاحملدث امِل؛الغالب إىل رفض الشعر القدمي أو احلديِث بالك
و ما نراه يف هذه املرحلة هو أنّ األدباء مل يكونوا على علٍم ، حترام و التقديركانوا يكنونَ هلم اال

و مل يكن األديب قادراً على إعطاء األسباب النتهاجه جاً معيناً و ذلك كما قلت ، بالنظرية األدبية
لذا كثرياً ما نرى الشعراء يظنون أنفسهم من أتباِع التجديد يف حني أنّ ، نعدام النظرية األدبيةابسبب 

فاجلهل بأمور كاألسلوب و التحول األسلويب و النظرية األدبية أمور تعكس النظرة ، العكس صحيح
ب يف هذه املرحلة مل تكن األدي) فردية(لذا جند أنّ ، التقليدية الالشعورية لألدب يف ذلك الزمان

و كانت تحيط ا هالة من _ ستثناء بعض األدباء الذين يعتربون من النوابغ اب_ واضحة املعامل 
نقلبت فيها املوازين او يستمر هذا الوضع حىت بدايات النهضة احلديثة و اليت ، ستسالم للقدامىاال

  .األدبية يف األدب الفارسي و العريب رأساً على عقب
بدأت مالمح النقد األديب مبفهومه احلديث تتضح للنقاد و األدباء اإليرانيني و العرب على السواء 

ولكنها يف هذه ، و رافق ذلك عودة الرتاعات بني اددين و املقلّدين، مع قدوم القرن التاسع عشر
، ية مل يكن معداً له من ذي قبلصطدام حبضارة الغرب و نظرياته الفلسففاال، املرة كانت أشد احتداماً

ص و الباحث املنهجيز هذه املرحلة هو ظهور الناقد املتخصة و ، و لكن ما مييو ظهور املناهج النقدي
ن يف بداية األمر كانوا واحملافظ، تبلور املصطلحات اخلاصة بالنقد و النظرية األدبية مبفهومها احلديث

و ربما كانوا حمقّني يف ذلك بعض ، يب خطراً يهدد الثقافة و األدب و اللغةيرون يف اهلجوم الثقايفّ الغر
و جيب أن يكون ، فالتجديد جيب أن يكون ذاتياً نابعاً من جوهر األمة و رسالتها و جها، الشيء

 ضحاً فهو يستفيد من التجارب البشرية مبا يدخلُ يف حاجة األمة ليزيدها قوة واللتجديد هدفاً و
فكان معىن التجديد يف أنظار ، هذا األمر كان خيفى على كثٍري من املطالبني بالتجديد األديب، عزمية

فنرى ختبط بعض النقّاد ، بعضهم يكمن يف التقليد األعمى للغرب يف قضايا ال متس جوهر ما يهم األمة
لكن مع التقدم يف الزمن و ، اًفتارة هو مقلّد و تارة جنده جمدد، يف مناهجهم و أرائهم التجديدية

  .نضوج فكرة التجديد أصبح اجلميع مقراً و معترفاً بوجوبه
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  سنّت و نوآوري در نقد ادبی فارسی و عربی

  
  دکتر نور محمد علی القضاه

   اردن-هاي سامی و شرقی دانشگاه یرموكاستادیار گروه زبان
  

  چکیده 
در نقد ادبی کهن فارسی و عربی دو جریان نقدي متفـاوت پدیـد آمـد کـه یکـی از آن دو بـه          

فـشارد،و  پایبندي به ایـن اصـول پـا مـی    خواند و بر بازگشت به اصول کهن ادب و شعر فرامی       
 تصویري نه چندان روشن از رواد، از ایند میاهمیت تجدید و نوآوري در این زمینه     هدیگري ب 

ا میـان  هـا درگیـري  این کنونیدر دورة . گردیدآشکار صحنۀ ادبیات دراختالفات میان دو گروه   
 ایرانیان و اصلی این امر رویکردشاید علت  طرفداران نوآوري و پیروان سنتگرایی شدت گرفت،

 نـوآوري بـر   ی گذشـته و   فراموش یکی خواستار . شدوده با هاي غربی ب  ها به غرب و دانش    عرب
 و دیگري با تعصب هرچه تمامتر تمامی علـوم غربـی را رد   استهاي نوین غربی   اساس نظریه 

 این دال گرایش دارند،ولیروي و اعتدر این میان کسانی هستند که به میانه    پذیرد،کند و نمی  می
که به نوبـۀ خـود بـه دو گـروه نـوآوران سـنتگرا و       تمام شد داران نوآوري درگیري به سود هوا  

شـود بررسـی حقیقـت ایـن تقابـل میـان            آنچه اینجا بحث می   . ندوشمینوآوران چپگرا تقسیم    
کردهاي نوآوري و سنتگرایی در نقد ادبی کهن و معاصر فارسی و عربی و همچنین توضیح روی

  .مهمترین طرفداران دو گروه است
  

  .نقد ادبی، تقلید، نوآوري، نقد عربی، نقد فارسی، ناقدان  :هاهواژکلید
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