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صراع االجيال واختالف الرؤي الشعرية
(االتتاايوو واللتباوو ألووجا ًا)

إاباب  / :رحاب فتح هللا الزاكي ابالو
لحاضر تكلية اآلباب  ,قسم اللغة العرتية
تاحث في لرحلة البكتوراة
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:المستخمص
صراع األجياؿ ىك ظاىرة إجتماعية تتمثؿ في ذلؾ اإلختالؼ كالتبايف في المفاىيـ كالقيـ كالسمكؾ

 كلما كاف األدب إنعكاسان طبيعيان لحياة المجتمعات فكاف طبيعيان أف يشيد بدكره،كالنظرة العامة إلي الحياة

 كتختمؼ حدة الصراع بيف أجياؿ األدب بإختالؼ المجتمعات كتبايف المتغيرات، خالفان فنيان بيف أجيالو

،  كوالبان ما يككف الجيؿ الجديد أك الناىض أكثر تيافتان كتمفقان لكؿ ما ىك جديد، التي يمر بيا كؿ مجتمع

 فينشأ الصراع كاإلحتراـ، بعكس جيؿ اآلباء الذيف – والبان – ما يككنكف أقؿ إستعدادان لقبكؿ التغيير

الفكرم ما بيف مدافع كمياجـ فتعمك أصكات ىنا كتخفت ىناؾ كتنشأ حركة نقدية نشطة تساىـ في رحابة
.اإلبداع األدب عامة تعزز األسس الفنية لإلبداع الشعرم خاصة

ABSTRACT
This study investigated the main differences between compounds in
Arabic and English language.
The study identified the areas of difficulties in compounding that are
generally not easily be understood by Arab teachers of English.
The results of the study showed clearly that there are numerous
differences. These are mainly represented in solid and hyphenated compounds
along with the role of stress in compounding- which are unavailable in Arabic.
Therefore, errors are expected to be caused as a result of the difficulty in
constructing English compounds and the negative interference between the
two languages. Compounds constitute a considerable part of English
vocabulary, and the process is very productive, but it doesn’t play an important
part in Arabic.
So the significance of the study will be of great value for solving the
linguistic problems of the Arabic speakers learning English \. And it is expected
to help the students to increase ability to exploit the vocabulary systems,
beside to facilitate the area of translation and transliteration for L2 learners.
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أهمية الدراسة :
تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا مف خالؿ :

 .1عرض البعد اإلجتماعي لمعالقات بيف أجياؿ األدب العربي مف خالؿ مرحمة زمنية ميمة لعبت
فييا أجياؿ األدب دك انر بار انز في تشكيؿ مالمح كسمات األدب العربي.

 .2تكتشؼ الدراسة عف تفاعؿ كتضافر عكامؿ مختمفة أسيمت في كجكد صراع أجياؿ األدب
كالعكامؿ السياسية كاإلقتصادية كالفكرية كالثقافية ،كميا تضافرت لتصنع كاقعان راسخان .

أهداف الدراسة :

 .1التعرؼ عمي جذكر كمرتكزات العالقة بيف أجياؿ األدب كالسرديات التي أثرت فييا.

 .2التعرؼ عمي طبيعة الصراع األدبي بيف األجياؿ إمتداد تأثير عمي الحياة اإلجتماعية كالسياسية
في المجتمعات العربية.

 .3الكقكؼ عمي األطر كالمقاييس النقدية التي كانت محكر الخالؼ بيف األجياؿ األدب التي بدكرىا
أسيمت في ثراء حركة النقد األدبي.

مشكمة الدراسة:

تسعى ىذه الدراسة إلثبات فرضية أف العالقات بيف أجياؿ األدب ذات مرجعية إجتماعية صمبة

تكمف فييا عكامؿ مختمفة كالديف كالتنافس الفكرم كالثقافي مف خالؿ محاكلة بعض الشعراء فرض
سيطرتيـ عمي الساحة األدبية .
منهج الدراسة:

اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج التاريخي كالكصفي التحميمي،كمنيج التحميؿ التكاممي ،تتداخؿ

المناىج كفؽ مقتضيات الدراسة .

أدوات الدراسة:

إستخدمت الدراسة المصادر األساسية مف كتب كمراجع كدكاكيف شعرية  ،كبعض الدكريات

األدبية .

هيكل الدراسة:
قسمت الدراسة إلي عناكيف جانبية تناكلت سرديات الدراسة  ،كىك أسمكب كتابي مرف يعيف

الباحث عمي إحداث التكازف كالتنظيـ في خطة الدراسة .

168

مجلة الدراسات العليا -جامعة النيلين (مج(،)8ع2017/5/1 )30م GCNU Journal ISSN: 1858-6228

تمهيد:
صراع األجياؿ ظاىرة اجتماعية ثقافية تعايشيا المجتمعات بمختمؼ مشاربىا ،كىك عبارة عف صراع
أيدكلكجي بيف جيميف أك أكثر ،كقد اتخذ مسميات عدة منيا الفجكة بيف األجياؿ ،تنافر األجياؿ ،االنقطاع
العالئقي بيف األجياؿ  ,كفي االصطالح النقدم الحديث عرؼ بالجدؿ أك الديالتيؾ .كالصراع كظاىرة
اجتماعية تحدث في مختمؼ مناحي الحياة السياسية كاالقتصادية كالدينية كتختمؼ أسسو كمناىجو مف

منحى إلى آخر.

أرل أف الصراع الفكرم كاالختالؼ المنيجي في النظر إلى األشياء ىك تكجو إيجابي حيكم ينـ عف

فاعمية المجتمع كايجابية تعاطيو مع ظكاىر األشياء كتمكف مشاربو ا كتباينيا ،كلكف ىذا التفاعؿ – كحتى
تكتمؿ إيجابيتو – ينبغي أال يمس ثكابت األشياء مما فيو سمة نفعية لممجتمعات ،كالقيـ كالمعتقدات التي
تنتج عف مصدر عقدم أك تكاضع اجتماعي ،كاال كاف صراعان سمبيان تنتج عف

ق زعزعة تيدد ثكابت

المجتمع كاستم ارريتو المثمرة في مختمؼ المجاالت.

كما ييمنا – ىنا – ىك صراع األدب الذم كاف يدكر بيف تيارتو المختمفة إذ تبدك عالقتيـ ببعضيـ

عالقة قمقة جدان ،فكؿ جيؿ ال يعترؼ بالجيؿ اآلخر كيدخؿ الطرفاف في شد كجذب ينتج عف اختالؼ

الرؤل الشعرية كتبايف مالمح المجتمع كاختالؼ أحكا ؿق تباعان لممتغيرات السياسية كاالقتصادية كطرائؽ
العيش كاختالؼ طرائؽ التفكير كالنظر إلى األشياء ،فالمجددكف يركف أف جماعة اإلتباعييف جماعة

نمطية تقميدية تقيد نفسيا بسالسؿ القدماء كتجتر مقاييسيـ كأطرىـ دكف مراعاة لمتغيير الذم تحدثو حركة

الزمف كنمط الحياة فيي تحصر رؤاىا الفنية في دائرة مغمقة خارج نطاؽ المكاف كالزماف ،كاإلتباعيكف
يصبكف جاـ نقدىـ عمى المبتدعيف كينكركف ما جاؤكا بو مف المفاىيـ األدبية الجديدة جممة كتفصيال

كينكركف أم رابطة بينيـ كبيف التراث األدبي ،بؿ يذىبكف إلى

أبعد مف ذلؾ؛ أف ىؤالء المجدديف ىـ

نتاج ثقافة فكرية وريبة عف اإلرث العربي لف يطيب ليا المقاـ في خضـ المد الشعرم العربي كال بد ليا

أف تعكد أدراجيا إلى حيث أتت  ,ككاف األكلى كاألجدل ليا أف تتخذ مف معايير اإلتباعييف أك األقدميف

– عمى أقؿ تقدير – مرتك انز لتنطمؽ منو لمتبشير عف رؤاه ا الجديدة في األدب كالشعر تحديدان.
كالحؽ أف ظاىرة الصراع األدبي ،ظاىرة قديمة حديثة ،ىي

ؽديمة ألف المجتمع العربي شيد في

تاريخو بعض المعارؾ األدبية كىك ما عرؼ بالخصكمات الفكرية مثؿ خصكمة المتنبي كمخالفيو عمى

صعيد األدب ،كالخالؼ الفكرم كالقكاعدم الذم كاف يدكر بيف مدرستي الككفة كالبصرة في عمـ النحك،

كحتى حينما كاف يحتكـ الشعراء قديمان إلى أحد المحكميف فيككف الحكـ بالجكدة ألحدىما – كفؽ المعايير

المتبعة – فكاف الناس ينقسمكف إلى فرؽ إزاء الحكـ النقدم في زككف أتكف المعركة الشعرية ،األمر الذم
تنجـ عنو العديد مف المعايير كالرؤل الشعرية الجديدة.
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أف الصراع األدبي في الشعر العربي – بروـ ضراكتو – قد أثمر عف قيـ كاطر فنية جديدة أسيمت

في ثراء محصمة الشعر العربي كتكجيو النقدم ،كمف المالحظ في طبيعة الصراع األدبي إف اإلتباعييف

دكمان ما يككنكف في خانة المدافع عف قناعاتو كرؤاه ألنيـ يدرككف خطك رة التحكؿ الكبير الذم يمكف أف
يدركو الجيؿ الناشئ بتنظيره كارساء دعائـ اتجاىو ثـ تطبيؽ تمؾ المعايير عمى الفعؿ اإلبداعي كترتفع

لدييـ كتيرة التخكؼ مف الجديد كىـ يدرككف ما لمجماىير مف دكر في دفع عجمة المجدديف إلى األماـ،

فاإلنساف جبؿ عمى حب الجديد كاالكتشاؼ ،خاصة إذا عممنا أف المجدديف تكجيكا برؤاىـ كابداعيـ إلى
المجتمع مستظميف براية الفف لمشعب كمحكره اإلنساف ثـ اإلنسانية عمى نطاؽ أرحب ،كيظؿ الطرفاف

يتبادالف التيـ الجذاؼ ،كيترقب المتمقكف ىذه المعركة الشعرية بشيء مف الحرص كالمتابعة اؿ دؤبة ،ألف

المشاداة كالحكار كالثكرة تخمؽ روبة في معرفة محصمة الصراع األدبي بيف الفريقيف ،كحتى إذا ما استقر
الحاؿ ألحدىما تيافت الناس عمى رؤاه كاحتضنكىا كاعتمدكا معاييرىا كمقاييسيا أسسان لحركة األدب

العربي.

ىكذا كانت طبيعة العالقة بيف أجياؿ الشعر العربي المختمفة فيناؾ اإلتباعيكف أصحاب الرؤل

القديمة في مكاجية االبتداعييف أصحاب الرؤل الجديدة العالمية ،ثـ ىناؾ الممتزمكف الكاقعيكف في مكاجية

الفرمقيف السابقيف .كالذيف حكلكا دفة الصراع إلى أفراد المجتمع ،كتحدث حركة نقدية عنيفة تتمخ ض عنيا
الكثير مف المفاىيـ كالمعايير التي وير ت كجية التعامؿ مع النص الشعرم كمعالجتو ،كبناءان عمى ذلؾ
جاءت دراستي ليذه التيارات المتباينة محاكلة خمؽ عالقة تكافقية بينو

ا ينعكس مردكدىا اإليجابي في

تطكير أسس الفعؿ اإلبداعي مكاكبة مع تطكر الحياة كتغير المفاىيـ المجتمعية إزاء األشياء بدءان بالتيار

االتباعي كمكقؼ النقاد المجدديف إزاءه.

التيار اإلتباعي-:
المنطلقات والرؤي الفنية :
سمي ىذا االتجاه بالعديد مف المسميات ،كقد جاءت ىذه التسميات عمى أساس التكجو الفني الذم

اتبعو ركاد ىذا االتجاه؛ فقد عرفكا بأصحاب المدرسة الكالسيكية حينما صنؼ النقاد اتجاىات الشعر
العربي إلى مدارس أدبية ،كسمكا كذلؾ بشعراء البعث كاإلحياء ألنيـ قامكا بالتفاتة عميقة إلى التراث

الشعرم كاستمدكا منو العديد مف القيـ الفنية الراسخة فكاف ىذا الفعؿ بمثابة إحياء أعاد إلى الشعر العربي
ركحو كأنقذ ما أمكف إنقاذه مف التردم الذم ألـ بو إباف عيد االضمحالؿ الذم أثر في بيائو كركنقو.

كقد ظير ىذا التيار كاتجاه شعرم لو أسسو كمقكماتو في النص ؼ الثاني مف القرف التاسع عشر

الميالدم ،كرائد ىذا التيار بال منازع ىك الشاعر المعركؼ محمكد سامي الباركدم ( 1904 – 1838ـ)،
فيك قد أخذ بيد الشعر العربي مف حالة التخبط التي كقع فييا في العصر العثماني كبداية العصر

الحديث ،فكاف بحؽ صاحب ىذه المدرسة كاماميا المحتذل كقد سار عمى نيجو تأث انر بو العديد مف
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الشعراء مف مختمؼ بقاع العالـ العربي ،فمف مصر ىناؾ إبراىيـ اليازجي كأحمد شكقي الممقب ب"أمير

الشعراء" كحافظ إبراىيـ المشيكر بشاعر النيؿ ،كأحمد محرـ كعبد المطمب كعمي الجارـ

،كمف السكداف

الشاعر عمي نكر ،حمزة الممؾ طمبؿ ،جعفر حامد البشير ،محمد سعيد العباسي ،محمد الميدم

المجذكب  ،كمف العراؽ معركؼ الرصافي ،كمف لبناف بشارة الخكرم ،كىؤالء أشيرىـ كالكثيرمف الشعراء
ويرىـ سمككا ىذا المنحى.

كبالروـ مف المغط الكثير الذم كجو ألصحاب ىذا التيار منتقدان طريقتيـ في نظـ الشعر باعتباره

تقميدان ألنمكذج سابؽ في الشعر العربي ،إال أف الدكر الرائد الذم قاـ بو الباركدم يعد سابقة فنية لـ يسبقو

إليوا أحد في ذلؾ العصر كفؽ ظركفو كأحداثو المضطربة ،فيك قد كتب عمى طريقة األقدميف كلـ يعرؼ
عما أراده المجددكف بالكحدة العضكية في القصيدة
كحدة الغرض ألف وايتو مف ذلؾ كانت مختمفة تمامان ٌ
كذلؾ ما جاء في تقديـ محمد حسيف ىيكؿ لديكاف الباركدم ،فقد عزل ذلؾ:

المتفقة الفياضة ،بؿ كانت بعث الشعر العربي
"ألف رسالتو لـ تكف تجديدان لمشعر العربي في حياتو د

مف مرقده ،كتمزيؽ األكفاف التي احتكتو مئات السنيف ،كما كفؽ لو الباركدم مف ىذا البعث ال يزاؿ حتى

تـ في حياة الشعر العربي منذ نيض الباركدم بو"(.)1
اليكـ أعظـ تجديد ٌ
م بنا أف نمقي نظرة عمى ذلؾ اإلرث الشعرم الكبير بمقتضى معرفة كيؼ كاف الباركدم بارعان
حر ٌ
بمحاكاتو لمشعراء القدماء في المنيج كالصياوة ،كمجاراتو ليـ في البحكر كالقكافي ،فيك الذم قاؿ عف

فعمو اإلبداعي ،رافعان عف نفسو الحرج ممتمسان اؿ عزر تحسبان ليؤالء الالئميف مف المجدديف ،معزيان فعمتو
اإلبداعية إلى الممكة الشعرية الكامنة في نفسو تمؾ التي تتسـ بفحكلة األقدميف شعريان ،فقد قاؿ:
تكممت كالماضيف قبؿ بما جرت

فال يعتمدني باإلساءة وافؿ

اإلنساف أف يتكمما
ػ
بو عادة

فال بد البف األيؾ أف يترنما

()2

ككعادة األقدميف كنسقيـ كتب في الخمريات كمجالس األنس كالميك ،مما كاف شائعان في العصر

الجاىمي ككاف في العيديف األمكم كالعباسي ،فقاؿ مناشدان نديمان لو:

كاسؽفييا عمى جبيف اؿغداة

أدر الكأس يا نديـ كىات

()3

( )1محمكد سامي الباركدم ،ديكاف الباركدم ،تحقيؽ :عمي الجارـ ،محمد شفيؽ معركؼ ،دار العكدة ،بيركت،
 ،1998ص.30 :

( )2الباركدم ،ديكانو ،ص.35 :
( )3المرجع السابؽ ،ص.91 :
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كمف ذلؾ قكلو في حرب الركس

في عاـ ( 1294ىػ1877 -ـ) حينما كاف أحد قكاد

الجيش التركي قاؿ متمذذان بذكر محبكبتو كما أؿؽاه حسنيا في نفسو مف تأثي ار بالغ.
طكحت بي في ىكاىا الطٌكائًح
ىنيئان "لرٌيا" ما تضـ الجكانح كاف ٌ
()4
اجح
كرةه تيقى ِّص
ص نر عنيا ٍ
الغيد كىي رك ي
فتاةه ليا في منصب الحسف يس ى
كلعؿ أكثر الشعراء تأث انر بالباركدم – في تمؾ الحقبة الزمنية – الشاعر أحمد شكقي الذم نصب
أمي انر لمشعراء نسبة لمكثير مف أعمالو الشعرية التي كتبيا عمى النسؽ التقميدم باإلضافة إلى محاكالتو

التجديدية مف حيث المضمكف في كصؼ المخترعات كحكادث العصر ككذلؾ محاكالتو الجادة كالجيدة في
كتابة المسرح الشعرم فمو في ىذا المجاؿ الكثير مف األعماؿ الشعرية المسرحية عمى ورار "مسرحية

عمي بؾ الكبير" ك"مصرع ؾيؿكبات ار" كمسرحية "مجنكف ليمى" كالتي أعتقد أنيا أفضؿ أعماؿ شكقي الفنية
في الشعر المسرحي عمى اإلطالؽ كذلؾ مما تكافر ليا مف عناصر العمؿ المسرحي مف كضكح في رسـ

الشخصيات كرسـ أبعاد المكاف بكؿ تفاصيمو األمر الذم يعكد بؾ إلى حقبة تاريخية نابضة بالحيا ة ،فيك

إلى ذلؾ اإلبداع أضاؼ إبداعان آخر بمجاراتو لمسابقيف كخاصة في معارضتو المشيكرة لإلماـ البكصيرم

صاحب "البردة" في مدح الرسكؿ عميو أفضؿ الصالة كأتـ التسميـ.

فيك القائؿ في "نيج البردة" مستيالن بالغزؿ كالنسيب كعادة األقدميف:
ريـ عمى القاع بيف الباف كالعمـ

أحؿ سفؾ دمي في األشير الحرـ

رمى القضاء بعيني جؤزر أسدان يا ساكف القاع ،أدرؾ ساكف األجـ
المادحكف كأرباب اليكل تبع

لصاحب البردة الفيحاء ذم القدـ

()5

تميج بيا ا لكثير مف

كال يغفؿ وافؿ ىمزيتو الشييرة في مدح الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ التي

األلسف مستحضرة صكرة الرسكؿ الكريـ شاخصة مف خالؿ "اليمزية النبكية"" كالتي مطمعيا:
()6

كفـ الزماف تبسـ كثناء

كلد اليدل فالكائنات ضياء

انظر الصكرة التعبيرية الرائعة حاؿ ميالد النبي صمى اهلل عميو كسمـ إذ جعؿ لمزماف فـ ككأنو

اإلنساف يتبسـ شاك انر لنعمة أجز ل بيا ،كأم نعمة أعظـ مف مكلد النبي صمى اهلل عميو كسمـ ييش ليا
الزماف جزالن؟

كبجانب تقميد القدماء كاف شعرىـ مرآة ألحداث عصرىـ ؛ فقد جاء صدل لمجرس المكسيقي السابؽ

بما دعتو كاحتفظت بتفاصيمو األذف الشاعرة فيك اإلبداع القديـ المتجدد ،كفي اعتقادم أف كؿ شاعر ال
ينطمؽ مف الالشيء أك مف الفراغ فال بد مف كجكد أرضية فنية ثابتة يرتكز عمييا معمارىا الشعرم حتى

( )4الباركدم ،ديكانو  ،ص.103

( )5أحمد شكقي ،األعماؿ الشعرية الكاممة ،مج ،1دار العكدة ،بيركت ،ص.190 :
( )6المرجع السابؽ  ،ص.34
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يبدك قكيان ثابتان في كجو رياح التغيير كالنقد كذلؾ ألف "كؿ إبداع ىك في آف ،ينبكع كاعادة نظر :إعادة
نظر في الماضي كينبكع تقييـ جديد"(.)7

ككثي انر ما كاف يخرج شعراء ذلؾ التيار إلى اإلطار العاـ ،فيـ يمتقطكف الفكرة كيضفكف

إلييا تكثيفان شعكريان صادقان فتخرج بذات الصدؽ كتالمس ىمكـ الشعب ،أقكؿ قكلي ىذا مستدلة
بما كجدتو مف و
معاف إنسانية مؤثرة في قصيدة لشاعر النيؿ "حافظ إبراىيـ" المعنكنة "والء

األسعار" يقكؿ:

أييا المصمحكف ضاؽ بنا العيش

الذليؿة حتى
ػػ
عػزت السمعة

بات مسح الحذاء خطبان جساما

كودا القكت في يد الناس كالياقكت

كيخاؿ الرويؼ في البعد بد انر

أصمحكا أنفسان أضر بيا الفقر

تؤثر المكت في ربا النيؿ جكعان

كؿـ تحسنكا عميو القياـ ػا
حتى نكل الفقير الصياـػا

كيظف المحكـ صيدان حراـػا
كأحيا بمكتو ػ ػا اآلثاما

()8

كترل العار أف تعاؼ المقاما

فيك يخاطب السمطة المجتمعية دكف خكؼ أك مكاربة أك مدارة كاشفان سكءاتيا بطريقة مباشرة تقترب

مف المناشدة ،فيك شاعر قد أدرؾ مسئكليتو االجتماعية فاستخدـ الشعر كسيمة ؿبياف حاؿ الشعب كضراكة
الفقر ،حينما كاف ينقسـ المجتمع المصرم إلى طبقات ،منيا اإلقطاعيكف أصحاب البقاع الزراعية الكاسعة
كالطبقة الكسطى كطبقة الفالحيف الذيف أليب اإلقطاعي ظيكرىـ بالسياط ،كيؼ ال كه ك يعتبرىـ ضمف

ممتمكاتو شأنيـ في ذلؾ شأف الفرس الذم يمتطيو كىك يمر متفؽدان خصكبة أرضو تمؾ الخصكبة التي كاف

رييا أحالـ كعرؽ الفالحيف ،كمع كؿ ىذه األحكاؿ يظؿ الفقير متمسكان بكطنو كأرضو كفاءان ألياـ خكالي

كحفظان لذكريات عزيزة شيدتيا كؿ لبنة في تمؾ الديار.
االتباعيون وصراع الرؤى الشعرية :
وير أف ىذا التيار قد القى الكثير مف النقد الصارـ الشديد الميجة حتى كأنؾ ترم الناقد يروي

كمزبد ،ذلؾ النقد الذم صدر عف ركاد مدرسة الديكاف كالسيما عباس محمكد العقاد ،فكاف صكتيـ ىك

األعمى شعريان فأخذكا يصكبكف سياـ النقد عمى اإلتباعييف ال يفكتكف أم ثغرة يركف مف خالليا مآخذ عمى
المقمديف كحتى لكأنو يبدك األمر في بدايتو صادر عف ويرة فنية ،فمف المعمكـ أف الشاعر أحمد شكقي

كمف بعد قحافظ إبراىيـ قد رسخا أقد اميما في مجاؿ التأليؼ الشعرم ىذا الرسكخ المنيجي ضمف ليـ
أرضية جماىيرية كاسعة تتابع إنتاجيـ الشعرم بشغؼ ،ككأف ىذا األمر أثار حفيظة المجدديف – كنعني

بيـ "أصحاب الديكاف – فأضحكا يتصيدكف العثرات – مف كجية نظرىـ – حتى يتمكنكف مف زعزعة
قناعة الجميكر بيما ،كاألمر الذم دفعني لالعتقاد كذلؾ ىك النقد القاسي الذم كجيو العقاد ألمير
( )7عمي أحمد سعيد"أدكنيس"" ،مقدمة الشعر العربي ،بيركت ،ص.108:
( )8حافظ إبراىيـ ،ديكانو ،الييئو المصرية العامة لمكتاب،ط،3ص.319:
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الشعراء أحمد شكقي فيك قد أفرد لو فصالن كامالن في كتابو الديكاف ،عنكنو ب"شكقي في الميزاف" كال أظنو

الكفتف ،فكانت ىناؾ دائمان كفة ترتفع إلى األ عمى كما ارتفاعيا إال ألنيا منذ البدء
ا
ميزاف تتساكل فيو

لئ فكاف طبيعيان أف ترتفع خكاء بيذا التجريد المتعمد ،ىكذا كانت كفة
كضعت فاروة في مقابؿ كفة ـ ـ تة

شكقي خاكية في ميزاف الديكاف ،فانظر إليو يخاطب شكقي بميجة ال تخمك مف سخرية ،يقكؿ العقاد:
"فاعمـ أييا الشاعر العظيـ أف الشاعر مف يشعر بجكىر األشياء ال مف يعددىا كيحصي أشكاليا،

كألكانيا ،كأف ليست مزية الشاعر أف يقكؿ لؾ عف الشيء ماذا يشبو كانما ـ زيتو أف يقكؿ :ما ىك كيكشؼ

لؾ عف لبابق كصمة الحياة بو"(.)9

كاألمر عندم أف شكقي كاف أكثر مف كتابة شعر المناسبات فيي كانت سمة العصر كباعث

الشعر ،فيك كاف شاعر الحكـ األكؿ فأكلى بو أف يسجؿ أحداث كشكاىد الحكـ.
كيمضي العقاد قدمان في نقد اإلتباعييف مصك انر حاؿ الشعر كما يبدك لو:

"كأما الشعر فكاف ال يقصد بو وير الكزف ،كاالستكثار مف محسنات الصنعة فمألكه بالتكرية كالكناية

كالجناس كالترصيع ،كجعمكا قصائدىـ كميا كأنيا شكاىد نظمكىا ليشيدكا بيا كتب البياف كالبديع ،كظير
في الشعر التطريز كالتصحيؼ كالتشطير كالتخميف ،كراح الشعراء يتباركف في المعب باأللفاظ كجمعيا،

كما يتبارل األطفاؿ في جمع الحصى الممكف كتنضيده"(.)10

كمبلغ بالعقاد الحنؽ حتى ليبدك أنو يجعؿ مجيكد اإلتباعييف الشعرم ككأنو مساجمة لفظية ال ركح

فييا كال معنى مجردان ليـ مف أم إبداع ،كلكف ال يفكتنا أنو قد كقع في التناقض ،التناقض البي

ف في

مكقفو ،التناقض الذم يجعمو ينكر مكىبة اإلحيائييف عمنان كيعترؼ بيا س انر مع نفسو كليس أدؿ عمى ذلؾ

مف قكلو في النص السابؽ "كجعمكا قصائدىـ كميا كأنيا شكاىد نظمكىا ليشيدكا بيا كتب البياف كالبديع"
إني أتساءؿ في حيرة ماذا يريد العقاد مف نفر تعتبر مؤلفاتيـ الشعرية شكاىد ألساس البياف العربي

الفصيح كعممي البياف كالبديع؟

فالتعابير عفد شكقي ىي ألفاظ حية تحاكؿ قدر اإلمكاف اليركب مف التقعر كىذا ما أكدتو الدكتكرة سممى

اؿجمكسي قائمة عف المغة لدل أحمد شكقي أنيا "لغة حية ،لـ تشتمؿ – إال ناد انر – عمى كممات بائدة أك
عتيقة".

()11

فيذا إنصاؼ ال يعدلو إنصاؼ صادر عف أحد النقاد المعاصريف ،ممف عرفكا قيمة إنتاج شكقي الشعرم.

( )9عباس محمكد العقاد  ،إبراىيـ عبد القادر المازني ،الديكاف  ،دار الشعب  ،ط ،4ص20:

( )10عباس محمكد العقاد  ،إبراىيـ عبد القادر المازني ،الديكاف  ،دار الشعب  ،ط ،4ص20:
( )11سممى الخضراء الجيكسي ،الشعر العربي تطكره كمستقبمو ،عالـ الفكر ،ص .22
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كمف الممكف إدراؾ القيـ الفنية محكر الصراع كالتي تتمثؿ لدل العقاد في أنيا القيـ التي لك كاف الشعر

اإلتباعي بمعزؿ عنيا لضمف جكدتو كبالتالي تفضيمو لدل المجدديف ،كىذه

المآخذ – كما يراىا العقاد

ممثمة في شعر أحمد شكقي – ىي:

أ -التفكؾ كالذم أكضحو العقاد قائال "أف تككف القصيدة مجمكعان مبددان مف األبيات ،متفرقة ال تؤلؼ
بينيا كحدة وير الكزف كالقافية"(.)12

مف الكاضح أف العقاد ينادم ىنا بمبدأ الكحدة العضكية في القصيدة.

ب -اإلحالة كىي" :فساد المعنى ،كىي ضركب :فمنيا االعتساؼ كالشطط كمنيا المبالغة كمخالفة
الحقائؽ ،كمنيا الخركج بالفكر عف المعقكؿ ،أك قمة جدكاه كخمكه مف مغزاه"(.)13

كاني أرل أف العقاد في ىذا المأخذ – تحديدان – قد انتؽ ص مف جكدة الشعر اإلتباعي فقد رأينا

الشعر لدل الباركدم كحافظ كشكقي يالمس الكاقع ك يأخذ مكاضيعو مف قضاياه كاف لـ يأخذىا بطريقة

جدية كمذىب أك تكجو كما فعؿ المجددكف كأصبح اليدؼ مف الشعرلدييـ عبارة عف فمسفة كتكجو منطقي
إزاء ظكاىر األشياء ،كأرل أننا سنقع في الكثير مف الشطط كالغمك إذا ما طالبنا الشاعر اإلحيائي بالفمسفة

القريبة إلى الميتافيزيقيا ،كىك ينيؿ مف معيف العصر العباسي كركائعو كيحاكؿ أف يعيد اؿشعر العربي إلى

أكج مجده فيي نظرة في الماضي لالستش ارؼ المستقبؿ العربي "ىذا االرتداد إلى الماضي كاالمتداد بو إلى
الحاضر ،كاف قد أنقذ األسمكب الشعرم مما كاف قد تردل فيو ،فأصبح لدينا مستكل مف التعبير األدبي

كالشعرم يضاىي ما انتيى إليو الشعراء العباسيكف مف تجارب شعرية تجد فييا رنيف األقدميف كصكرتيـ

صيوتيـ كما كعتيا آذاف شعراء حركة البعث مف أمثاؿ الباركدم كحافظ كشكقي"(.)14
كطرائؽ ا

ج -التقميد كىك – في رأم العقاد – "تكرار المألكؼ مف القكالب المفظية كالمعام ،كأيسره عمى المقمد
()15

االقتباس المقيد كالسرقة"

أجؿ ىك تكرار لممألكؼ كالمعركؼ مف الشعر كلكنو كاف في حقبة لـ يكف ىذا المألكؼ أك ما يجرم

مجراه شائعان ،كمف ثـ ليس مف حؽ العقاد أك ويره أف يطالب ىؤالء اإلتباعييف بجديد في القيـ الفنية

كالمقاييس فنتاجيـ كاف إفراز طبيعي لعصكرىـ" ،ككمنا يعمـ أف الذم ساعد عمى اطراد ىذه التقاليد القديمة

في الشعر كرسكخ قا ،ثبات الحياة العقمية كالفكرية كالسياسية كاالجتماعية لمشعب العربي ذلؾ الشعب الذم
ت الجديد(.)16
لـ تتح لو مف اليزات الفكرية العميقة ما يقتمع الجذكر كيغير التربة كيستنب

( )12عباس محمكد العقاد ،إبراىيـ عبد القادر المازني ،الديكاف ،ص130 :
( )13المرجع السابؽ ،ص142 :

( )14محمد زكي العشماكم ،أعالـ األدب العربي الحديث كاتجاىاتيـ الفنية ،دار المعرفة الجامعية2000 ،ـ ،ص.15 :

( )15العقاد ،المازني ،الديكاف ،ص.148 :
( )16محمد زكي العشماكم ،أعالـ األدب العربي الحديث كاتجاىاتيـ الفنية ،ص45 :
175

مجلة الدراسات العليا -جامعة النيلين (مج(،)8ع2017/5/1 )30م GCNU Journal ISSN: 1858-6228
إذا كانت ظركؼ المجتمع كأحكالو ليا الدكر الكبير فيما كانت عميو حالة الشعر كأظف أنيا حالة ال

تناسب الفزع الكبير الذم أظيره العقاد إزاءىا.

إال أف يككف ما ذىب إليو بعضيـ مف أف خصكمة سياسية كانت تدب بيف الطرفيف صحيحا  ،فقد

قيؿ أف "العقاد كاتب الكفد كاف يياجـ شكقي ألنو عمى خصكمة أك خالؼ مع سعد زومكؿ ..كبقي العقاد
مص انر عمى مكقفو بداعي شعاره الذم يقكؿ أنو ال يغير مف آرائو"(.)17

كمثؿ ىذا الخالؼ السياسي ينعكس انعكاسان سمبيان عمى دنيا األدب كالفكر ألنو يكرث مكقفيف

مختمفيف إزاء اإلبداع ،كىك خالؼ ال يمكف أف يككف نتاجو إال ىفكات كىنات يراىا ذلؾ المنازع في نتاج
خصمو الفني كال أظف مرجع ذلؾ إال إلى عدـ المعرفة بكضع األمكر في نصابيا الص حيح .كقميؿ مف
يمتمؾ الشجاعة الكافية أك النفس المنصفة التي تمكنو مف رؤية محاسف خصمو ك مف ثـ االعتراؼ بيا.
كظؿ اإلتباعيكف يتمسككف بنيجيـ كطرائؽ تعبيرىـ – بروـ النقد – ألنيـ يقدركف الدكر الطميعي

الذم ظمكا يقكمكف بو ألنيـ كانكا صكت األمة ك ضـ ير الشعب كما كاف شكقي "لـ يكف صكت شكقي

صكتان كاحدان ،بؿ كاف صكت شعب كعصر ،كاف رسالة ...كاف صكت أمتو كصكت عصره ...كالعبقرم

ليس كاحدان ،بؿ كثي انر ما يقكلكف"(.)18

ىكذا خمؽ اإلتباعيكف ألصحاب التيار الجديد خمفية نقدية فكرية فنية ينطمقكف منيا في التنظير

لمقاييسيـ كأطرىـ الشعرية الجديدة ،فيا ىك الصراع قد أتى كمو بإرساء قيـ فنية جديدة أسيمت في دفع

عجمة الشعر العربي فيا ىك تيمكر ييتؼ جزالن" :كال يسعنا اآلف إال أف نحيي ىذه المعركة التي دارت بيف
المحافظيف كالمجدديف ،فمف تبتمى األمة بأسكأ مف الخمكؿ كالسككف ،حيث ال تفكير في جديد ،كال نزاع

عمى رأم ،كال دفاع عف مذىب ،كال مكازنة بيف مكركث كمستحدث مف نتاج القرائح كالعقكؿ كاألذكاؽ"(.)19
كمجمؿ األمر إف ثكرة العقاد عمى القديـ كانت ثكرة استم اررية رفعت شعار التجديد بكؼ كبالكؼ

األخرل حافظت عمى اإلرث الشعرم كبنت عميو مفاىيميا" ،فمـ تكف ثكر

تو عمى القديـ إال ثكرة عمى

التخمؼ كالتكقؼ كالجمكد كلـ تكف دعكتو إلى الجديد إال كصالن لمماضي األصيؿ
كامدادان لو بما يعينو عمى السير في ركب الحياة إلى األماـ"(.)20

( )17أنكر الجندم ،أضكاء عمى األدب العربي المعاصر ،الكاتب العربي لمطباعة ،مصر،
.148
( )18محمد زكي العشماكم ،أعالـ األدب العربي الحديث كاتجاىاتيـ الفنية ،ص19 :
( )19محمد تيمكر ،اتجاىات األدب العربي ،مكتبة اآلداب ،ص38 :
( )20محمد تيمكر ،اتجاىات األدب العربي ،ص119 :
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الخاتمة:
ىذه الدراسة تيدؼ كترتكز إلى مقارنة كتكضيح أكجو الشبو كاإلختالؼ بيف صكغ الكممات المركبة

في المغة العربية الفصحىكالمعاصرة كالمغة الألنجميزية  .أف المغتيف العربية كاإلنجميزية لغتاف مختمفتاف

تركيبان كمكرفمكجيا ،فاألكلي ىي سامية كالثانية نفس لغة (ىندكاكركبية) لذا فمف المتكقع أنيما مختمفتاف
فيما يتعمؽ باإلطباؽ بيف الجنس كالعدد كالتركيب.

ناقشت ىذه الدراسة عمميات صكغ كتككيف الكممات المركبة

) (Compoundingفي المغة

اإلنجميزية كالمغة العربية كتكضيح أكجو الشبو كاإلختالؼ بيف المغتيف ككسائؿ اإللحاؽ كالتركيب.

كانتيت الدراسة بأف تككيف الكممات المركبة في المغتيف تتميز بالصعكبة في تككينيا كتركيبيا

كنكعيتيا .كتعتبر الكممات المركبة في الغة اإلنجميزية ذات أىمية قصكل كتعتمد عمييا كثب انر في صكغ
كتركيب كتككيف كممات جديدة كاما الكممات المركبة بالنسبة لمغة العربية فميست بذات أىمية كبرل.
ىذه الرسالة تعتبر ذات فائدة عظمى لمتعميـ كالدارسيف لمغة اإلنجميزية لغير الناطقيف بيا

كالطالب الغير ناطقيف لمغة العربيةفي جميع مراحؿ التعميـ كالمؤثرات ككرش العمؿ كمجاؿ الترجمة

كمناىج المغة اإلنجميزية عامة .كخمصت الدراسة في النياية إلى تقديـ بعض المقترحات كالتكصيات التى
ذات أىمية لألساتذة كالمشرفيف ككاضعى المناىج كالتعميـ عامة.

الخالصة:

بعد أف قامت ىذه الدراسة ،بحمد اهلل كفضمو ،بالتطرؽ إلي مكضكع صراع أجياؿ األدب كاختالؼ
الرؤل الشعرية  ،فتناكلت مفيكمو ،أسبابو ،أنكاعو ،كالنتائج المترتبة مف نظريات نقدية كأدبية ،خمصت

الدراسة إلي النتائج اآلتية:

 .1أف الصراع بيف أجياؿ األدب يأخذ نمطيف :نمط إيجابي يسيـ في أوناء الساحة األدبية ،كنمط سمبي
يككف دافعو ذاتي محض ال تتكافر فيو المكضكعية يمكف أف نطمؽ عميو النقد اليداـ.

 .2أف التبايف في كجيات النظر إزاء األشياء ضركرم لتكصؿ إلي القيـ كالمعايير العميا.
 .3لعب العامؿ الزمف دك انر ميمان ىجر كثير مف القيـ كاألسس الفنية كاعتناؽ الشعراء – كذلؾ – لكثير
مف األفكار كالمكضكعات ذات المرجعية اإلجتماعية تماشيان مع ركح العصر كمتغيراتو .
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التوصيات:
 .1إجراء المزيد مف الدراسات حكؿ عالقة أجياؿ األدب العربي كالتي تتبايف تباعان لعكامؿ مختمفة ،قد
تككف تاريخية كسياسية  ،أك حتى عمي مستكل القطر الكاحد .

 .2ىناؾ ثكابت ينبغي عدـ المساس بيا في أكجو الخالؼ الفكرم أك المنيجي كاألطر الدينية
كمكاضعات المجتمعات في جكانبيا النفعية العميا.

 .3العالقة بيف األجياؿ ميمان كانت كجيتيا األدبية كالسياسية كالفكرية بنبقي أف تقكـ عمي اإلحتراـ

كالتكاصؿ ال عمي اإلنقطاع كاإلنصراـ؛ بأف يفسخ جيؿ اآلباء المجاؿ رحبان لمتجارب الكليدة بالرعاية
كالتكجييات البناءة كفي المقابؿ أف يتقبؿ الجيؿ الناىض تكجييات السابقيف مما يخدـ الحركة الفكرية

كيدفع بيا إلي األماـ لخير اإلنساف كاإلنسانية .
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