دراساتٌ أدبية:

المقاربة النقدية الحديثة للتراث العربي القديم :المعارضة الأدبية
أنموذجا
Modern Critical Approach on the Traditional Arabic Heritage: Literary Refutation as
An Example.
Pendekatan Kritik Moden terhadap Khazanah Tradisi Arab: Penyangkalan sastera
sebagai contoh.
*

عبد املعني بن حسن بن عبد احلميد ابلفاس
ملخص البحث:

يعىن هذا البحث مبقاربة إحدى الظواهر األدبية املهمة يف الرتاث العريب القدمي ،وهي ظاهرة املعارضة الشعرية؛ وذلك
عن طريق إعادة قراءهتا حتت ضوء منظور نقدي حديث .يركز البحث على دراسة املعارضة وعالقتها ابملوروث األديب
من جهة ،وابملتلقي من جهة أخرى من خالل حبث عدد من املفاهيم املؤثرة يف تشكيلها الفين .يستحضر البحث
دعما ملقاربته النقدية ،منها :مفهوم سوزان ستيتكيفتش للتطابق األسطوري املرتكز على
نظرايت ومفاهيم غربية حديثة ً
نظرية بول كونرتون وعالقة ذلك ابلقصيدة العربية .أضف إىل ذلك مفهومها املتعلق بتلقي األخبار النثرية املصاحبة
للنصوص األدبية وقائليها وعالقة ذلك حبرية األديب يف اختيار ما يناسب رؤيته الفلسفية.
الكلمات املفتاحية :املعارضة -النقد -احلديث -األدب -الشعر.
Abstract:
This study discusses the approach of one of the important literary features of the
traditional Arabic heritage: the poetical refutation, through reviewing its reading
under the light of modern critical perspective. The objection and its relationship
with the literary heritage will be studied on one hand, and its receiver will be
dealt with on the other by considering several concepts that constitute its
aesthetical form. Western theories and concepts will support the critical
approach, among them are: Suzanne Stevekeftisce’s notion on the compatibility
of legends derived from the theory of Paul Connertone and how would the
Arabic Qasida would appear in this framework. This is in addition to the
* أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية وآداهبا ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة امللك عبد العزيز ،اململكة العربية السعودية.
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reception of the prosaic meaning that accompany the literary texts, its speakers
and the relation between that and the freedom of the writer to choose the
philosophical tone that would suit his perspective.
Keywords: Refutation- Critic- Modern- Literature- Poem.
Abstrak:
Kajian ini membicarakan pendekatan salah satu daripada ciri penting
kesusasteraan dalam khazanah tradisi Arab: penyangkalan terhadap kepuitisan
dengan melihat kembali pembacaannya daripada perspektif kritikan moden. Seni
membangkang terhadap ciri kepuitisan dan hubungannya dengan tradisi
kesusasteraan akan dikaji sambil melihat pihak penerima dengan melihat dengan
mendalam beberapa konsep yang menjadi asas kepada bentuk estetikanya. Teori
dan konsep Barat akan menjadi sandaran pendekatan kritis ini, di antaranya:
gagasan Susan Stevekeftisce tentang kesepadanan konsep legenda yang
dikembangkan daripada teori Paul Connertone dengan meletakkan qasidah Arab
dalam kerangkanya. Ini di samping permasalahan penerimaan makna prosa yang
sering menyertai teks sastera, penuturnya dan hubungan kesemua itu dengan
kebebasan penulis untuk memilih ungkapan falsafah yang akan disesuaikan
dengan perspektifnya.
Kata kunci: Penyangkalan- Kritik- Moden- Kesusasteraan- Puisi.

مقدمة:

تعىن الدراسة احلالية مبقاربة إحدى الظواهر األدبية املهمة يف الرتاث العريب القدمي وهي ظاهرة املعارضة
الشعرية ،وذلك عن طريق إعادة قراءهتا حتت ضوء منظور نقدي حديث .ستقوم الدراسة مبقاربة املعارضة
بطريقة خمتلفة عن الطرق التقليدية اليت ركزت على أقسام املعارضة وأشكاهلا والفرق بينها وبني السرقات
الشعرية والنقائض ،وذلك عن طرق مقاربة املعارضة وعالقتها ابملوروث األديب من جهة ،وابملتلقي من
جهة أخرى من خالل حبث عدد من املفاهيم املؤثرة يف تشكيلها الفين ،منها :لغة النص املعا ِرض

وعالقتها برؤية األديب الفلسفية يف زمن وبيئة حمددين ،واملعارضة بني موافقة النص األوموذج يف الشكل
واملوضوعات وخمالفته فيهما ،واملعارضة وعامل املنافسة ،وعامل اإلعجاب ابلنص األوموذج وأثره يف توليد
النص املعا ِرض ،وعامل اإلعجاب بني املعارضات والنقائض ،وطبيعة عالقة النص األوموذج ابلنص
املعا ِرض ،واختيار النصني األوموذج واملعا ِرض من حيث القوة والضعف ،واملعارضة بني التماهي مع
مناسبة النص األوموذج والوضع النفسي ملؤلفه ،واآلرار اإلاجابية والسلبية للمعارضة الشعرية على املشهد
األديب احلديث ،فضالً عنقراءات أخرى ذات صلة ابملعارضة.
دعماً ملقاربتها النقدية تناقش الدراسة آراء عدد من النقاد العرب املعاصرين الذين تناولوا مفهوم

املعارضة الشعرية ،ومنهم :حممد سعيد حسني ،وحممد حممود نوفل ،وعبد الرمحن إمساعيل ،وعبد هللا
(Suzanne
التطاوي ،كما تناقش مفاهيم وآراء غربية حديثة ،منها :مفهوم سوزان ستيتكيفتش
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) Stetkevychللتطابق األسطوري املرتكز على نظرية بول كوننرتون ) (Paul Connertonوعالقة ذلك
ابلقصيدة العربية ،فضالً عن رأيها املتعلق بتلقي األخبار النثرية املصاحبة للنصوص األدبية وقائليها
وعالقة ذلك حبرية األديب يف اختيار ما يناسب رؤيته الفلسفية.
إن عملية بعث أوموذج سابق وجتديده ال تتحقق مبجرد إعادة تقدمي هذا األوموذج ملتلق حديث
فحسب؛ ولكنها عملية مركبة ال بد فيها من مراعاة الوسيلة اليت يُقدم هبا هذا األوموذج السابق من جهة،

واإلضافة اليت تقدمها هذه الوسيلة لبعثه وجتديده من جهة أخرى .وهذه الوسيلة اليت يُق ّدم هبا األوموذج
1
تقليدايً قدمياً أال وهي املعارضة الشعرية.
السابق -يف الدراسة احلالية-تُع ّد جنساً أدبياً كالسيكياً أو
ّ
ينشئ الشاعر الالحق معارضته الشعرية وفقاً لقالب شعري سابق ،هذا القالب هو نص أوموذج ،وأعين به
القصيدة التقليدية الشهرية اليت خطّت لنفسها وزانً وقافيةً وأغراضاً حمددة اشتهرت هبا ضمن سياق
اترخيي حمدد قد يكون دينياً أو سياسياً أو اجتماعياً أو ثقافياً أو كل ذلك جمتمعاً 2.ولقد أسست
املعارضة -على مر التاريخ األديب العريب-لنفسها أطراً شكلية وموضوعية ال تستطيع اخلروج عليها؛ ألهنا
-أي هذه األطر-هي اليت حتدد وجودها واستمراريتها بوصفها ظاهرة أدبية ضمن جنس الشعر األديب.

أي كلمة معارضة-من
وتع ّد األطر الشكلية –حتديداً-للمعارضة ضرورة ملحة الستبقاء تسميتها ْ -
جهة 3،واعتبارها ظاهرة أدبية قائمة بذاهتا تندرج ضمن جنس أديب أكرب هو الشعر من جهة أخرى.
وخلق املعارضة الشعرية هو إعادة كتابة املوروث الثقايف .وتقصد الدراسة هبذه املفهوم االستفادة من قوة
النص األوموذج الرتاثية سواء أكانت هذه القوة دينية أم سياسية أم اجتماعية...إخل يف دعم قضية معاصرة
لألديب الالحق صاحب النص املعا ِرض ،وإعطائها سلطة حمددة ورابتة تزيد من أتثريها يف بيئة وزمن
حمددين ،كتأييد سلطة حاكم ما ،أو إثبات النسب الشعري لألديب نفسه أتكيداً لسلطته األدبية أو
إعادة الثقة ابحلضارة لدى معاصري األديب...إخل .والنص املعا ِرض -بناء على مفهوم إعادة كتابة
املوروث الثقايف  (-ال اجمع بني احملاكاة والتكرار لنص أوموذج واهب للسلطة فحسب ،بل إنه يبدل هذا
النص األوموذج ويعيد توجيهه مبا يتوافق مع اهتمامات الشاعر املعاصر وأهدافه كاألهداف السياسية
4
والشعرية والدينية...إخل).
لغة النص املعا ِرض وعالقتها برؤية األديب الفلسفية يف زمن وبيئة حمددين
تعد اللغة اليت تُكتب هبا املعارضة الشعرية أحد أهم العناصر األساسية إلجناحها وتضخيم أثرها يف
فضاءيها الزماين واملكاين .يقول عبد هللا التطاوي( :يف حقول املعارضات نعيش أمام أرصدة تراثية ممزوجة
5
سخر خلدمة رؤية الشاعر الفلسفية اليت يريد أن
بلغة عصر جديد) .وال بد للغة النص املعا ِرض من أن تُ ّ
ينقلها للمتلقي يف زمن وبيئة حمددين .ومثال ذلك ما اجده املتتبع للغة منظومة معارضات البارودي
مبعجمها اللفظي وتركيبها النحوي وأسلوهبا البالغي...إخل ،وما فيها من قرب واضح من لغة العصر
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العباسي؛ وذلك ألن الشاعر البارودي رأى يف العصر العباسي الذهيب أوموذجاً حيتذى إلحياء الشعر
العريب يف زمنه وبيئته من جهة ،كما رأى القدرة على حماكاة وماذجه الشعرية العليا واالستفادة منها يف
واقعه املعاصر من جهة أخرى .وقد ألّف البارودي ست عشرة معارضة شعرية لقصائد من العصر

العباسي ،منها :رائيته اليت مطلعها:
حين ضمي ـ ـ ـ ـ ـ ــر
أيب الش ـ ـ ـ ـ ـ ــوق إال أن ّ

وكل مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق ابحلنـ ـ ـ ـ ــني جــدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـر

6

يعارض هبا رائية أيب نواس (ت )813/198اليت مطلعها:
أجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة بيتي ـ ـ ـ ــنا أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوك غي ـ ـ ـ ـ ـ ــور
ومنها ،واويّته املنتهية أبلف مقصورة اليت مطلعها:
أقال مالمي يف هوى الشادن األحوى
ّ

وميسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور مـ ـ ـ ـ ــا يُرجى لديك يس ـ ــري

فقليب على محل امل ـ ـ ـ ـ ــالمة ال يقوى

7

8

يعارض هبا قصيدة البحرتي (ت )897/284اليت مطلعها:
9
وحزوى وكم ْأدنتك من لوعة حزوى
بث نعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانيه من أروى
لن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أبـ ـ ـ ــداً ٌّ

أما عامل اآلنيّة فله أثر كبري على إنتاج املعارضة .وتقصد الدراسة ابآلنيّة ما يقوم به األديب الالحق من
خالل نصه املعا ِرض من تعبري عن الزمان واملكان مبا فيهما من اهتمامات ومشاكل تتعلق ابملتلقي .إن
االهتمام ابلفروق الزمنية والبيئية من األمور األولية اليت ال مساومة فيها عند الوقوف على النصني:
األوموذج واملعا ِرض؛ ألهنا من األمور اليت حتدد مكانة النص األوموذج من الرتاث ومسوغاته استلهامه
10
وإعادة كتابته من خالل النص املعا ِرض.
 .1املعارضة بني موافقة النص األمنوذج يف الشكل واملوضوعات وخمالفته فيهما
إن موافقة النص األوموذج يف الشكل أو خمالفته ليست مقياساً جلودة املعارضة الشعرية .وحماولة مقاربة
عدد أبيات النص األوموذج أو جتازوها ال يزيد النص املعا ِرض فضالً ،بل قد يكون عبئاً ومثلبة .والعربة
ليست بكثرة أبيات النص املعا ِرض أو حماولة مقاربة أبيات النص األوموذج أو جتاوزها ،بل هي ابستيفاء
11
الفكرة واستلهام القوة الرتاثية للنص األوموذج يف معاجلة قضية معاصرة لألديب املتأخر.
أما فيما يتعلق مبوافقة النص األوموذج يف املوضوعات وخمالفته فمن الضروري اإلشارة إىل أن
متابعة الشاعر الالحق للشاعر املتقدم يف املعاين كافة ال يقرب قصيدته من كوهنا معارضة ،كما أن خمالفة
النص املعا ِرض للنص األوموذج يف بعض املعاين ال يبعده عن مفهوم املعارضة 12.كما أن عدم موافقة
النص املعا ِرض للنص األوموذج يف األغراض كافة ال تعد عيباً يف املعارضة؛ حيث إن الشاعر املتأخر قد
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يريد إيصال فكرة معينة من معارضته ال تستلزم متام املماثلة املوضوعية.
إن تضييق دور املعارضة إىل احلد الذي ال يتمكن فيه األديب املتأخر من نقض فكرة لشاعر
سابق أو رأي له هو تضييق لدور املبدع واحلكم عليه بضرورة الدوران يف فلك الشاعر السابق ،وهذا
يشبه -من وجه-قول الذين اندوا بسيطرة القدمي جملرد قدمه! كما أن إخراج النص املعا ِرض الذي ينقض
فكرة ما يف النص األوموذج من ظاهرة املعارضة وإدخاله يف ظاهرة شعرية أخرى بوصفها ظاهرة النقائض
هو أيضاً نوع آخر من فرض الرقابة الفكرية على شاعر املعارضة وإجباره على اخلضوع التام للنص
السابق ،وهذا مما يتناىف مع مفهوم املعارضة الذي تسعى الدراسة احلالية لتحديده .ومن جهة أخرى فإن
نقض النص املعا ِرض ملعان يف النص األوموذج ال خيرج النص من كونه معارضة شعرية إىل ظاهرة النقائض
الشعرية ؛ ألن النقض لفكرة معينة يف النص األوموذج يدخل يف مفهوم التنافس الذي هو شرط من شروط
املعارضة  .وقد ورد أن رائد الشعر احلديث حممود سامي البارودي سئل عن شيء من شعره احلديث يف
إحدى ندواته اليت كانت تقام يف بيته بعد عودته من املنفى ،فقال( :إن عنرتة بن شداد العبسي يقول:
ِ
توه ِم
رتدم
الدار بعد ُّ
غادر الشعراءُ من ُم ّ
ْأم هل َ
عرفت َ
هل َ
ْ
وقد نقضت هذه القصيدة بقويل:
ِ 14
ولرب تـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
كم غادر الشعراء ِمن ِ
ـال بـَ ـ ـ ـ ـ ــز َشأْ َو ُم َق ّدم.
مرتدم
ُّ
ْ
ت) إشارة إىل معارضته الشعرية ملعلقة عنرتة امليمية
فاستخدام الشاعر اإلحيائي البارودي جلملة ّ
(نقض ُ
فيه داللة على أن مفهوم املعارضة ال يُلزم الشاعر الالحق مبوافقة الشاعر األسبق يف األفكار واآلراء ،وأن
نقض معاين النص األوموذج أو أتكيدها -ومن مث أتييد آراء الشاعر األسبق-ال يعد ح ّداً فاصالً يفرق
بني املعارضات والنقائض.
 .2املعارضة وعامل املنافسة
ويف إطار تكوين الشاعر لشخصيته املتفردة وبصمته الشعرية املتميزة عليه -إلزاماً-أن يدخل يف عملية
تنافس إبداعي مع النماذج األدبية العليا يف املوروث الثقايف .وعملية إنتاج املعارضة الشعرية من األمور
األساسية اليت تتضمن التنافس اإلبداعي ،ومن مث تصبح عملية أساسية يف تكوين شخصية األديب.
تقول سوزان ستكفتش( :التحدي الذي يواجهه الشاعر الذي خيتار أن حياكي عمالً أدبيّاً عظيماً هو
استحضار قوة األوموذج وسلطته وعظمته ،ويف الوقت ذاته أتسيس هويته الشعرية املتفردة) 15.ومن األمثلة
الشعرية اليت تشري إىل وجود عامل املنافسة يف املعارضة الشعرية ما جاء يف قصيدة حافظ إبراهيم الدالية
اليت مطلعها:
دت قَتلي يف اهلَوى َوتَـ َعمدا
تَـ َعم ُ
246
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اليت يعارض هبا قصيدة للمتنيب اليت مطلعها:
ٍ
امرىء ِم ْن َد ْه ِرهِ ما تَـ َع ّوَدا
لكل

ِ
ِ
الطعن يف العدى
َ
وعادةُ سيف ال ّد ْولة ُ

وقد جاء يف قصيدة املتنيب قوله:
َوَما ال ّد ْه ُر إالّ ِم ْن ُرو ِاة قَصائِدي

إذا قُلت ِشعراً أصبح ال ّدهر م ِ
نش ـ َـدا
ُ
َْ َ ُ ُ

17

18

ويقول حافظ يف أحد أبيات داليته خماطباً ممدوحه البارودي:
ِ
ََتُـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّ
يض امل َسـ ـ ــددا
ـط َوأَق ِرض ـ ـ ــين ال َقر
اع الذي بِِه
الري
دحيك
أ َِعرين ل َم َ
َ
َ
َ
ُ
ِ
َوُك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل نُفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوٍر ِمنهُ أَن يـَتَ ـ ـ ـ ـ ـ َـوددا
ـاعيت
عىن فا ِرس ٍّي بِطـ ـ ـ َ
َوُمر ُكل َم ً
وه ِبين ِمن أَنوا ِر ِع ِ
ضوئِها أَسري َوأَقفو َم ِن اِهتَدى
مع ًة
لم ـ ـ ـ َ
َعلى َ
ـك لَ َ
ََ َ
ِ 19
(إِذا قُ ِ
هر ُمنشدا)
ذاك ال َفخـ ــوِر بَِقولِِه
َوأَربو َعلى َ
ُ
لت شعراً أَصبَ َح الـ َـد ُ
ويف آخر أبيات املقطع السابق ما يؤكد رغبة الشاعر الالحق حافظ يف منافسة الشاعر املتقدم
املتنيب والدخول معه يف نوع من التحدي األديب وسيلة لتأسيس الشاعر هلويته املتفردة من خالل معارضته
الشعرية.
إن املبدع صاحب الرؤية ال حياول -من خالل نصه املعا ِرض-أن يستدعي النص األوموذج
فحسب ،بل يسعى إىل أن يتفوق عليه ُمظهراً قدرته ومهارته الشعريتني ،ومعرباً بوضوح عن اهتماماته
ومشاكله وآماله املعاصرة ورؤيته الفلسفية ،ومن مثّ فإن أثر معارضته غري حمصور يف حماولة لبعث الشعر
الكالسيكي أو التقليدي القدمي ،وإوما يتعدى ذلك لينتج حتدايً أدبياً يشجع على اإلبداع يف بيئته
وزمنه 20.تشري سوزان إىل أنه بسبب أن (مصطلح املعارضة العريب يتضمن معىن املقابلة أو املواجهة
والتحدي ،مبعىن حماولة التفوق على منافس ما) 21،وأن (املعارضة الشعرية -بطبيعتها-تدعو للمقارنة بني
النص األوموذج والنص الالحق وتقوميهما) 22،فاملعارضة -من مث-ال بد أن تُفهم على أهنا (حتد ليس
فقط لسلف األديب من الشعراء الكالسيكيني/التقليديني ومن بعدهم؛ ولكن أيضاً ملعاصريه من الشعراء
املنافسني).

23

 .3عامل اإلعجاب ابلنص األمنوذج وأثره يف توليد النص املعا ِرض

إن التنافس احلاصل بني األديب الالحق واألديب السابق يثري قضية مهمة هي أثر اإلعجاب ابلنص
األوموذج وعالقته ابملعارضة .وللوصول إىل تعريف حيدد معىن املعارضة الشعرية من الضروري أن تناقش
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الدراسة أمهية عنصر اإلعجاب ابلنص األوموذج يف عملية خلق املعارضة الشعرية.
كثري من النقاد يعدون عامل اإلعجاب ابلنص األوموذج مهماً يف خلق املعارضة الشعرية .وقد

ابلغ بعضهم يف تقدير هذه األمهية حىت ع ّده -أي عامل اإلعجاب-الدافع الرئيس خللق املعارضة
الشعرية الذي منه تتولد الدوافع الثانوية األخرى .ومن مظاهر هذه املبالغة قيام بعضهم بتضمني عنصر
اإلعجاب يف تعريفاهتم ملصطلح املعارضة ،كما أن بعض النقاد قد أكد على أن النص الالحق ال ميكن
أن يسمى معارضة حىت يكون عنصر اإلعجاب واضحاً وحاضراً ،وإن مل يوجد فرمبا يُطلق على هذا
النص الالحق اسم (نقيضة) 24.وكأن مجيع هؤالء النقاد يؤكدون آبرائهم تلك على أن الشاعر الالحق ال
يستطيع إنتاج معارضة شعرية إال إذا كان معجباً ابلنص األوموذج.
املعارض على مدار التاريخ
الشاعر الالحق يُنتج املعارضة ألسباب متعددة ،فشهرة النص َ

العريب ،ومكانته ،وسريورته الدينية والثقافية واالجتماعية والسياسية جتعل منه أوموذجاً حيتذى من قبل
الشعراء الالحقني يف عملية إنتاج معارضات شعرية دينية وثقافية واجتماعية وسياسية وغريها .ومن
القصائد الشهرية يف الثقافة العربية ابئية أيب متام البائية اليت يقول يف مطلعها:
25
احلد بني اجلِ ِّد و ِ
يف ح ّده ُّ
اللعب
أصدق أنباءً من الكتب
يف
ُ
الس ُ
أنشأ أبو متام قصيدته احتفاءً ابنتصار اخلليفة العباسي املعتصم بعد فتحه للمدينة البيزنطية
(عمورية) .وتع ّد هذه البائيّة من أشهر القصائد -إن مل تكن أشهرها-اليت حتتفي بعظمة الثقافة العربية

اإلسالمية وانتصارها وهيمنتها؛ ولذا فقد أصبحت هذه القصيدة أوموذجاً شعرايً للشعراء الالحقني ممن
يريدون االحتفاء ابلقوة العربية اإلسالمية اليت ظهرت واستمرت وحوفظ عليها من قبل ممدوحيهم من
أمراء وملوك وخلفاء على مدار التاريخ العريب اإلسالمي .ومن أشهر الشعراء اإلحيائيني الذين عارضوا
ابئية أيب متام الشاعر اإلحيائي حممد بن عثيمني الذي كتب قصيدته يف مدح القائد العريب املسلم امللك
عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود وهتنئته بفتح األحساء والقطيف عام 1331ه ،قال ابن عثيمني:
26
ال يف الرسائل والتنميق للخطب
العز واجملد يف اهلندية القضب
وابملفهوم ذاته جند أن ميمية البوصريي يف مدح الرسول صلى هللا عليه وسلم اليت مطلعها:
ِ 27
َمن ُّ
مزجت دمعاً جرى من ُمقلة بدم
تذكر جريان بذي سـ ــل ٍم
ُ
أ ْ
قد اَتذت مكانة كربى؛ إذ تصنف على أهنا (قصيدة دينية) حتدد خبصائصها نوع قصائد
املديح النبوي ،ومن مث أتصلت يف الرتاث العريب لتصبح أوموذجاً لكثري من الشعراء الالحقني الذين
يريدون نظم قصيدة يف املديح النبوي .ومن أشهر شعراء اإلحياء الذين عارضوا هذه القصيدة حممود
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سامي البارودي يف قصي دته اليت مساها ب ــ( :كشف الغمة يف مدح سيد األمة) ،يقول البارودي يف مطلع
ميميّته:
28
اي رائ ـ ـ ـ َـد ِ
حي بذي سلَ ِم
اح ُد
العلـ ــَم
وْ
َ
الربق ميّْم دارة َ
ْ
الغمام إىل ٍّ
ومكانة القصيدتني وشهرهتما ،أعين قصيديت أيب متام والبوصريي 29،جعلت منهما أوموذجني
ليسا فقط مهمني ،بل حاضرين يف ضمري األمة العربية اإلسالمية ،يفرضان االحتذاء واملتابعة على
الشعراء الالحقني الذين يريدون نظم قصائد لالحتفاء مبكانة النيب صلى هللا عليه وسلم يف اجملتمعات
العربية اإلسالمية أو لالحتفاء ابنتصارات ممدوحيهم .وهااتن القصيداتن وأمثاهلما قد حفرت مكانتها
الدينية والسياسية العليا يف الوعي اجلمعي للمجتمع العريب اإلسالمي بشكل عام ،وثبتتها يف الذاكرة
اجلمعية للشعراء العرب واملسلمني بشكل خاص إىل احلد الذي أصبحت معه هذه القصائد مبثابة
(القوالب األدبية اجلاهزة) ذات الطبيعة الواهبة واملسيطرة اليت تفرض على الشعراء الالحقني صياغة
قصائدهم على غرارها؛ لكي يصبغوا على قصائدهم املتأخرة سلطة حمددة ورابتة تزيد من أتثريها من
ينصبوا أنفسهم سلفاً وورثة شرعيني للنسب الشعري العريب من جهة أخرى 30.ولذا فإن
جهة ،ولكي ّ
منح سلطة حمددة ورابتة للنص املعا ِرض من جهة ،وإثبات الشرعية الشعرية لقائله من جهة أخرى قد
يكون السبب الرئيس وراء اختيار الشاعر للنص األوموذج ،ويكون عامل اإلعجاب يف هذه احلال غائباً
أو على أقل تقدير رانوايً.
يستطيع الشاعر الالحق أن يستخدم شهرة القصيدة األوموذج اليت ينوي معارضتها ومكانتها
كاسرتاتيجية شعرية؛ ليذيع رأيه املختلف أو املخالف ويؤكده ،ويقلب من مث عامل أتثري النص األوموذج
يف ذهن املتلقي ،ويعيد توجيهه مبا يتناسب مع رؤيته هو ليحقق غرضه املناسب لبيئته وزمنه؛ مبعىن أن
املعارض أمام املتلقي؛ لكي يقوم بتعريفه أبساس فكرته اليت
الشاعر الالحق يستحضر األوموذج األصل َ
يريد أن يناقشها أو ينقضها .وبعد ذلك يقوم هذا الشاعر املتأخر ابسرتاتيجية شعرية ينقض من خالهلا
فكرة القصيدة األوموذج ووجهة نظر شاعرها املتقدم ،فيستطيع من مث أن يروج لفكرته بطريقة أكثر أتثرياً
على املتلقي وأعمق أثراً فيه  .ومن ذلك قصيدة الشاعر اإلحيائي أمحد شوقي (هنج الربدة) اليت يعارض
هبا قصيدة البوصريي (الربدة) يف مدح الرسول صلى هللا عليه وسلم .يقول أمحد شوقي يف مطلع معارضته
الشعرية:

ِ
العلَ ِم
رميٌ على ِ
القاع ب ْ َ
ني البان و َ

ِ 31

أحل َس ْفك دمي يف األ ْشه ِر احلُُرم
َ

يعارض شوقي قصيدة البوصريي (الربدة) ،فيستحضرها يف ذهن القارئ أوالً ،ومن مث يقوم بتغيري ما يف
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قصيدة الربدة من نربة انسحاب عن املشاركة الفاعلة يف احلياة .هذه النربة الشعرية املنعزلة املوجودة يف
الربدة ارتبطت مبا شاع يف ضمري األمة من مسحة سلبية اهنزامية خيمت على جمتمعاهتا اإلسالمية يف فرتة
من الفرتات التارخيية ،فجعلها هترب للماضي استئناساً دووما عمل أو استنهاض لعزمية؛ لذا جند هذه
القصيدة قد ارتبطت مبفهوم املذهب الصويف عن احلياة وفلسفته حول نوعية املشاركة يف اجملتمع.
ويالحظ القارئ هلذه املعارضة كيف يستخدم شوقي شهرة الربدة ومكانتها كقالب أديب جاهز؛ ليستبدل
آبرارها السلبية أخرى إاجابية تظهر يف معارضته على هيئة استعراض لقوة املاضي اإلسالمي كحضارة
ثقافية فريدة تدعو للمواجهة وتنبذ االهنزامية .ويقوم شوقي هبذا التغيري يف اخلطاب الشعري ليبين ثقة أفراد
32
األمة بثقافتها العربية ا ٍإلسالمية كوسيلة لبداية النهضة.
يالحظ القارئ ملعارضة شوقي (هنج الربدة) كيف يقوم األديب صاحب الرؤية الفلسفية بتأليف
نص معا ِرض لقصيدة من املوروث األديب بطريقة واعية إبداعية .وتكون هذه العودة الواعية للموروث
األديب ابالختيار واالنتقاء لألوموذج أوالً ،ومن مث الزايدة عليه أو اإلنقاص منه مبا يراه متماشياً مع رؤيته
تبىن شوقي األسلوب البالغي التقليدي ،واستخدم لغة شعرية واضحة غري
املعاصرة زمانياً ومكانياً .ولقد ّ
معقدة ،وتالعب ابلبنية الثيميّة أو املوضوعية للنص األوموذج ،كما قام بتطعيم النص املعا ِرض أبقسام
وأغراض شعرية جديدة ،فضالً عن حذف بعض األقسام واألغراض من النص األوموذج .وهذا التعديل
اإلبداعي على النص األوموذج الذي يظهر يف اخللق الشعري الالحق يف معارضة شوقي يؤكد على
استقالل اإلنتاج األديب وحريته يف شعر األديب املتأخر بشكل عام ومعارضاته الشعرية بشكل خاص.

ويف الوقت ذاته تؤكد حرية العمل األديب واستقالله على أمهية اإلبداع الشعري والتنافس فيه ،وهو األمر
الذي يتضمنه النص املعا ِرض يف دوره اإلحيائي للشعر الكالسيكي أو التقليدي.
 .4عامل اإلعجاب بني املعارضات والنقائض
كلما زادت مكانة اخلصم زادت معها قيمة االنتصار ،فهذا عنرتة العبسي يف معلقته امليمية يغدق على
خصمه األوصاف العظيمة يف معلقته حني يقول:
ِ
ال ممُْع ٍن َهَربـ ـاً وال ُم ْستَسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلم
ومد ٍ
جج ك ِرَه ال ُكم ـ ـ ـ ـ ـ ـاة نَزالَـ ـ ـ ـ ـ ـهُ
ٍ
ف صـ ـ ْد ِق ال ُكع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
وب ُم َقوم
جادت له كفي بع ـ ـ ـاجل طعنة
ْ
ُ
مبثَـق َ
جرسهــا
الفرغني يهدي ُ
برحيبة ْ
مح األ ِ
فَ َش َك ُ
َص ِّم ثيـابَهُ
كت ِاب ُلر ِ َ
جزر السبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاع ينشنهُ
فرتكتـهُ َ
فروجها
َوِم َش ِّ
ك سابغة َه ُ
تكت َ
رب ٍذ ي ـ ـ ـ ـ ـداهُ ابلقـ ـ ـداح إذا شت ـ ـ ـ ـا
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الضرم
معتس الذئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ّ
ابللي ــل ّ
يس ال َك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرميُ َعلى ال َقنا ِمبُ َحرِم
لَ َ
يقضمن حسن بن ـ ِ
انه واملعص ـ ـ ـ ـ ـ ـم
َ
َ

ابلسيف عن حامي احلقيقة ُمعلم
هتاك غاي ـ ـ ـ ـ ـ ـات التّج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار ملوم
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ملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا رآين قَ ْد نَـَزلْ ُ
ت أُِري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُدهُ
فطـ ـعنتهُ ُّ
ابلرمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح مث علوت ـ ـ ـ ـهُ
عهدي به َمد النّهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار كأَوم ـ ـا
ِ
رح ٍة
بَطَ ٍل َكأَن ثيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـابَهُ يف َس ـ ـ َ

تبس ـم
أبدى نواج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذهُ لغـ ـ ـ ـ ـ ـري ُّ
ٍ
مبهند ِ
صايف احلدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدة ِخمـ ـ ـ ـ َذم
ب البنا ُن ورأسـ ـ ـ ـهُ ابلعِ ـظْلم
ُخض ـ ـ ـ َ
ِ ِ 33
ُحيذى نِعـ ـ َ ِ ِ
يس بتَوأَم
ال السبـ ـ ـت لَ َ

جج ك ِرَه ال ُكماة نَِزالَهُ ،ال ممُْع ٍن َهَرابً وال ُم ْستَسلم-
إن يف حشد الشاعر لألوصاف التالية( :ومد ٍ
لَيس ال َكرمي على ال َقنا ِمبُحرِم-حسن ِ
بنانه واملعصم-حامي احلقيقة ُمعلم-رب ٍذ يداهُ ابلقداح إذا شتا ،هتاك
ُ َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
يس بتَوأَم)
رحةُ ،حيذى ن َ
غاايت التّجار ملوم-أبدى نواجذهُ لغري ُّ
تبسم-بَطَ ٍل َكأَن ثيابَهُ يف َس َ
عال السبت لَ َ
ما يؤكد أن قيمة االنتصار هلا عالقة طردية مبنزلة اخلصم .إن عنرتة يعلم أن انتصاره على خصم شريف
كرمي زايدة له يف الفخر بنفسه ،فهو حني يصف قوة خصمه وعظمته إوما يصف قوته وعظمته هو؛ ألن
من يستطيع أن يهزم بطالً هذا شأنه ال بد من أن يكون بطالً أعظم ،فعنرتة ميدح نفسه ضمناً حني ميدح
خصمه.
وكذا الشأن عند شعراء النقائض ،فلوال معرفة الشاعر الالحق ابلقدرة الشعرية لقائل النص
السابق ما كان ليدخل معه يف هذا الرتاشق اهلجائي الفين االستعراضي؛ ألن انتصاره الشعري على خصم
متواضع اإلمكاانت ال يزيده مكانة ،خبالف انتصاره على خصم مفلق متميز .فبتأليفهم للنقائض يعرتف
شعراؤها ضمناً بقوة خصومهم وعظمتهم الفنية ،وبتصديهم حلجج منافسيهم يكونون قد أعلنوا إعجاهبم
بقصائدهم ضمناً ،وإال ما كلفوا أنفسهم عناء الرد ،فهم يعلمون متام العلم أن هزمية الشاعر العظيم ما

هي إال تعظيم لقدراهتم هم ،كما أهنم يعلمون أهنم بتأليفهم للنقائض خيلدون خصومهم من حيث خيلدون
أنفسهم .ودليل هذا اإلعجاب الفين املتبادل بني شعراء النقائض ،وتقديرهم للمكانة األدبية اليت حازها
كل منهم ،واعرتافهم بقوة خصومهم ما جنده يف رراء جرير للفرزدق يف قافيته املشهورة اليت جاء فيها:
34
إىل كل جنم يف السماء حملق.
لقد غادروا يف اللحد من كان ينتمي
فظاهرة النقائض الشعرية ال َتلو كليّاً من اإلعجاب ،كعامل اإلعجاب الفين الذي اجعل الشاعر الالحق
35
يتصدى للنص األسبق ذي القوة األدبية.
وبعد أن انقشت الدراسة احتمالية قيام املعارضة مع غياب عامل اإلعجاب فإنه قد خيرج هلا
التساؤل اآليت :هل من املمكن أن توجد خصومة أو صراع بني النص األوموذج والنص املعا ِرض الالحق؟
إن وجود اخلصومة ال تعين نفي اإلعجاب ،فقد يعجب الشاعر خبصمه سواء أكان شاعراً كما ورد أعاله
من إعجاب جرير خبصمه الفرزدق ،أم كان مقاتالً كما رأينا ذلك أيضاً يف إعجاب عنرتة خبصمه يف
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معلقته .ومن مث فإن انتفاء اإلعجاب كعامل من عوامل خلق املعارضة ال يستلزم ابلضرورة وجود
اخلصومة أو الصراع ،كما أن وجوده -أي اإلعجاب-ال يستلزم غياب اخلصومة أو الصراع .ووجود
اخلصومة أو الصراع أو التعصب لفكرة أو مذهب أو شخصية بني النص املعا ِرض والنص األوموذج
36

احتمال قائم ال خيرج القصيدتني من مفهوم املعارضة إىل غريها كالنقائض مثالً.
إن عامل اإلعجاب ابلنص األوموذج هو ابعث مهم خللق املعارضة الشعرية؛ ولكن املعارضة قد
توجد من دون أن يكون اإلعجاب من ضمن العوامل الباعثة للمعارضة فضالً عن أن يكون ابعثاً رئيساً
يف عملية خلقها .وإعجاب الشاعر املتأخر ابلقصيدة األوموذج ال ميكن معرفته حتقيقاً إال إذا قام الشاعر
املتأخر ابلتعبري عن إعجابه هذا بوضوح داخل قصيدته املتأخرة أو يف مناسبتها أو يف سياقها التارخيي،
كأن يرد يف األخبار املصاحبة للقصيدة املتأخرة ما يؤكد إعجاب الشاعر املتأخر ابلقصيدة األوموذج،
ومن مث فإن إدراج معارضات عصر أبكمله حتت عامل اإلعجاب يعد من التجاوز غري احملمود يف جمال
النقد ،كأن جند من اجزم أبن معارضات األندلسيني للمشارقة كانت بدافع اإلعجاب 37.ومن خماطر
اعتماد اإلعجاب كعامل رئيس خللق املعارضة ُّ
احلد من إبداع األديب املتأخر ودوره يف استلهام الرتاث
وإعادة توجيهه ،مما خيرج العالقة بني النصني الشعريني إىل نوع قاهر من القيود املستفزة إلمكاانت
األديب .أضف إىل ذلك ما يصدر عن ذلك من احتمالية تداخل الظواهر األدبية مع بعضها البعض
كتداخل ظاهرة املعارضة مع ظواهر شعرية أخرى كظاهرة النقائض ،ومن مث حدوث فوضى نقدية.
 .5طبيعة عالقة النص األمنوذج ابلنص املعا ِرض
إ ن النجاح املستمر للمعارضة الشعرية وأثرها املستدمي وسريورهتا تتعلق إببداع الشاعر الالحق ،وموهبته
الشعرية ،وقدرته على احملافظة على األثر الشعري املتميز للنص األوموذج ،واستخدامه يف حتقيق اهتماماته
وأهدافه املعاصرة حىت يتمكن من حتقيق رؤيته احلديثة .يقول بول لوزنسكي )( :(Paul Losenskyإن

38

الشاعر الالحق أيخذ كثرياً من سابقيه من حيث (السلطة) ،والشكل ،واللغة ،والصور ،واألفكار)،
ومع ذلك (فإن أداء الشاعر ُحي َك م عليه من خالل مقدرته على إعطاء تعبري جديد متفرد للشفرة األدبية
39
والنصوص الشعرية األدائية السابقة .ولتبتدع أدابً فإن عليك دائماً أن تبتكر آخر جديداً).
الشاعر الالحق حياول أن يقدم النص الشعري األوموذج للمتلقي من خالل بث شعري تنافسي
أو قصيدة املعارضة ،يقوم من خالله مبحاولة جتاوز النص األوموذج حال استغالل أثره املستمر؛ ليؤسس
النسب الشعري مع املوروث الشعري القدمي ويؤكده .والنص األوموذج يهب النص الالحق سلطة وشرعية
أدبيتني ،كما يقوم يف الوقت ذاته ابلتأكيد على أن شاعر املعارضة هو وريث شرعي للموروث األديب؛
ولذا فإ ن النص األوموذج يزيد من األثر الشعري للنص الالحق يف بيئته وزمنه إىل احلد الذي قد يسهم يف
40
جتاوز النص الالحق للنص األوموذج ذاته.
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ويف اجلانب املقابل فإن النص الالحق يهب النص األوموذج فائدة عظمى عندما يقدمه للمتلقي
احلديث ،فيضيف من مث عمالً أدبيّاً (تراكمياً) جديداً ينضم إىل جمموعة األعمال األدبية املتعلقة ابلنص
األوموذج واملنتمية له بنسب على مدى املوروث األديب اليت تساهم يف سريورته وخلوده .وهذا األمر يؤكد
على أن املعارضة الناجحة َتتفي خلف النص األوموذج كخطوة أولية مؤقتة ،وذلك حني تساهم يف
تقدميه للمتلقي احلديث ،قبل أن يتحقق االعتماد املتبادل بني النصني ،فضالً عن ذلك فإن الشاعر
الالحق يريد لنصه املعا ِرض أن حيتفظ خبلفية ثقافية حمكمة قوية يُعتمد عليها؛ ولذا فهو ابلتأكيد ال يريد
41
ملعارضته أن تكون جمرد نص الحق يسهم يف تقدمي األوموذج السابق وخيتفي خلفه.
والشاعر اجليد ال يريد أن يفلت من سطوة النص األوموذج وهيمنته ليتمكن من إجناح معارضته
أو نصه الالحق 42،بل على العكس من ذلك ،فهو يسعى جاهداً ليبقي نصه املعا ِرض يف عالقة حماكاة
يظهر فيها االعتماد املتبادل بني النصني مع ما فيها من تكامل وتنافس؛ ألنه يعلم أن نصه املعا ِرض لن
يعد انجحاً ،بل متفوق حىت يدخل يف هذا النوع من العالقة .والشاعر الالحق -كالشاعر اإلحيائي-
يبني للمتلقي األثر الشعري للنص األوموذج من
يسعى لتأكيد هذه العالقة وأتسيسها؛ ألنه يريد أن ّ
جهة ،وأن يؤكد له أنه -أي الشاعر الالحق-وريث شعري متفرد وشرعي للموروث العريب من خالل
حماكاته اإلبداعية اليت تعرب بوضوح عن اهتماماته ومشاكله املعاصرة ومتكنه من جتاوز النص األوموذج من
جهة أخرى .واإلفالت أو اهلروب من هيمنة النص األوموذج وسطوته الشعرية ليس مقياساً معيارّايً لنجاح
النص املعا ِرض ومتيزه ،وإوما املعيار هو العالقة املتفردة معه.
إن عالقة النص األوموذج ابلنص املعا ِرض ليست عالقة إخضاع يسعى فيها كل نص شعري
جاهداً إىل دحر النص اآلخر وقهره ،بل هي عالقة حماكاة معقدة مرتاكمة فيها االعتماد املتبادل
والتنافس والتكامل؛ ليظهر من خالهلا الوظيفة احلقيقية للمعارضة .والعالقة التبادلية بني النص األوموذج
والنص املعا ِرض جتعل النصني خالدين يف املوروث األديب العريب ،كما أن النص املعا ِرض الناجح البد من
أن تتحقق فيه االختالفات والتشاهبات مع النص األوموذج يف الوقت ذاته؛ ألهنا هي املقياس الذي حنكم
به على مكانة النص املعا ِرض وأمهيته الشعرية ودوره املؤثر االستثنائي يف بيئته وزمنه.
 .6اختيار النصني األمنوذج واملعا ِرض من حيث القوة والضعف

حملاولة استيعاب السبب وراء اختيار الشاعر الالحق للنص األوموذج علينا بداية استحضار مفهوم

) (Mythic concordanceالتطابق األسطوري ل ــبول كونرتون 43.وقد طبّق مصطلح (التطابق
األسطوري) على التوافق بني حدثني يف احتفاالت تذكارية ،وقد استفادت سوزان سك من دراسته
تلك ،فقامت بتوسيع استخدام املصطلح 44ليشمل التوافق بني شخصيتني مها النيب سليمان عليه السالم
وامللك النعمان يف دراستها لداليّة النابغة االعتذارية الشهرية (اي دار مية) .45واستكماالً لطريقة
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) (Stetkevychقامت الدراسة بتوسيع استخدام املصطلح ليشمل التوافق بني قصيدتني من جهة،
وقائليهما من جهة أخرى؛ ألن املقارنة بني النصني والشاعرين ضمان للشرعية اليت تشتمل على مكوانت
ستيتكيفتش:

خمتلفة ومنها املكوانت احلضارية .ومعىن مصطلح (التطابق األسطوري) كما تقول سوزان
(التوافق مع أوموذج أصيل منتج لغريه موثوق به معتمد عليه ،حيث يقوم فيه احملاكي (املعا ِرض)
ابكتساب سلطة األوموذج (النص) ومصداقيته واستغالهلا لصاحله ولصاحل عمله األديب) 46،وتضيف يف
مكان آخر( :التحدي الذي يواجهه الشاعر الذي خيتار أن حياكي عمالً أدبيّاً عظيماً هو استحضار قوة
األوموذج وسلطته وعظمته ،ويف الوقت ذاته أتسيس هويته الشعرية املتفردة) 47.والشاعر ال يؤسس لتطابق
أسطوري بني نصه الالحق والنص األوموذج وبني نفسه وبني الشاعر السابق فحسب ،بل األهم من ذلك
أنه يؤسس لتطابق أسطوري بني إنتاجه الشعري عامة وبني اإلنتاج الشعري لفرتة ذهبية على مدار التاريخ
العريب من جهة ،وبني ذاته وبني شعراء تلك الفرتة من جهة أخرى؛ ليثبت أحقيته ابلنسب الشعري،
وقدرته على التفوق على معاصريه ،وأثره املتفرد على املشهد األديب؛ ولذلك فإن هذا التطابق األسطوري
الذي يعطي الشرعية األدبية للشاعر الالحق وإلنتاجه الشعري يهيئه ليقوم بدور الرايدة احلضارية املؤثرة
48

على احلركة الشعرية يف بيئته وزمنه.
على الشاعر الالحق أن يراعي عدداً من املعايري املهمة عند اختياره للنص األوموذج ،منها:
إمكاانت النص األوموذج وأهليته وقابليته لتحقيق رؤية األديب الفلسفية ،واملكانة الدينية والسياسية
واالجتماعية والثقافية للنص األوموذج أو مؤلفه أو كليهما يف الذاكرة العربية والوعي اجلمعي على مر
التاريخ الثقايف العريب ،وأمهية احلقبة التارخيية للنص األوموذج ومؤلفه .أضف إىل ذلك أنه على الشاعر
الالحق أن يضفي على نصه املعا ِرض عامل التأثري الفاعل ابالعتماد على اسرتاتيجية حمددة يف اختيار
كل من النص األوموذج والنص املعا ِرض ،وذلك من خالل القيام أبمرين متالزمني مهمني ،مها :اختيار
نص معا ِر ٍ
نصاً
قوي حمك ٍم؛ لذلك إذا اختار الشاعر ّ
النص األوموذج أو القالب األديب بعناية ،وأتليف ٍّ
ض ٍّ
ضعيفاً وجعله أوموذجاً للمعارضة ،فإن نصه املعا ِرض الالحق لن يصبح مؤثراً كما ينبغي؛ ألن اختيار

نقدايً أدبيّاً ضعيفاً من صاحب املعارضة ،وذلك ألن
نص ضعيف للمعارضة يُظهر -ابتداءً -حكماً ّ
عملية املعارضة هي نوع من املسابقة والتحدي كما ذكرت الدراسة سابقاً ،وفضالً عن ذلك فإن تفوق
النص املعا ِرض الالحق على نص سابق ضعيف يعد انتصاراً واهياً سطحيّاً ،وإذا اختار الشاعر الالحق
قوايً ملعارضته ،ومن مث قام إبنتاج نص معا ِرض ضعيف ،فإن معارضته يف هذه احلال ستصبح
أوموذجاً ّ
منسية مهملة؛ ألن النص األوموذج سيؤكد على رداءة النص املعا ِرض ودنو مكانته الشعرية ،ومن مث
سيقوم -أي النص األوموذج -إبلغاء هوية النص املعا ِرض الالحق من الذاكرة العربية والوعي الثقايف
اجلمعي ،وإذا فقدت العالقة بني النصني األوموذج واملعا ِرض إحدى خصائصها اليت ذُكرت سابقاً مبا فيها
من عالقة االعتماد املتبادل والتنافس والتكامل والرتاكم األديب فإن املعارضة تفقد أثرها وهويتها ،وقد
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تفقد وجودها أبكمله.

49

 .7املعارضة بني التماهي مع مناسبة النص األمنوذج والوضع النفسي ملؤلفه
من أهم االسرتاتيجيات اليت يراعيها األديب قبل إنشاء نصه املعا ِرض ما يعرف ابلتماهي مع مناسبة
النص ،والوضع النفسي ملؤلفه .حيرص بعض مؤلفي املعارضات الشعرية على التطابق مع النص األوموذج
يف سياقه التارخيي أبن حياولوا إنتاج نص معا ِرض يتماهى مع املناسبة اليت قيل فيها النص األوموذج
كحاالت احلرب أو النفي أو السجن أو املوت أو االنتصار...إخل؛ فعلى سبيل املثال ،قد يؤلف شاعر
عباسي قصيدة يف انتصار حاكم أو خليفة ما ،فيقوم الشاعر الالحق إبنتاج نص معا ِرض هلذه القصيدة
األوموذج مادحاً انتصار ممدوح له يف زمنه ،كاملعارضات املتعددة لقصيدة أيب متام يف مدح املعتصم إثر
فتح عمورية ،ومنها قصيدة الشاعر اإلحيائي أمحد شوقي اليت مطلعها:
ِ 50
ِ
هللا أكرب كم يف الفْت ِح ِم ْن َع َج ٍ
ـالد العرب
ب
خالد ُّ
الرتك َج ّد ْد خـ ـ ـ َ
اي َ
ُ ُ ْ
وقد يذهب بعض مؤلفي املعارضات الشعرية هبا ألبعد من ذلك أبن حياولوا التماهي مع احلالة
الن فسية لقائل النص األوموذج ،ومن مث يقومون بتوجيه النص األوموذج إبعادة كتابته مبا خيدم أهدافهم
املعاصرة يف زمنهم وبيئتهم .ومثال ذلك رائية البارودي اليت مطلعها:
51
ِِ
يم ِيت الز ْج ُر
السكْر
بت وعادتين املخي ـ ـلة و ُّ
َصبَ ْح ُ
َوأ ْ
طر ُ
ت الَ يـُْل ِوي بش َ
يعارض البارودي يف هذه القصيدة رائية أيب فراس احلمداين الشهرية اليت نظمها يف بالد الروم يستنجد
اببن عمه سيف الدولة .يقول أبو فراس يف مطلع قصيدته:
أر َاك عصي الد ْمع شيمتُك الصربُ

عليك وال ْأم ُر
هني َ
َأما للهوى ٌ

52

يف هذه املعارضة الشعرية جند البارودي يتماهى مع حالة احلنني املمزوج ابألسى وخيبة األمل اليت
نصاً معا ِرضاً يف رراء األمة وما آلت إليه من ضعف وتفكك يف
سيطرت على قائل النص األوموذج لينتج ّ
عصره ،فيكون البارودي بذلك قد أعاد كتابة النص األوموذج إببداع متماهياً مع احلالة النفسية للشاعر
السابق ليخدم رؤيته الفلسفية.
إن تشابه التجربة الشعورية بني الشاعر املتقدم والشاعر الالحق مهم أحياانً يف إنتاج املعارضة
وفهمها؛ ولكن اعتمادها كعنصر رئيس يف بناء املعارضة والتقليل من العناصر األخرى -كالعناصر
53
الشكلية مثالً -يدخلنا يف قضية توسيع مفهوم املعارضة وخروجها عن أطرها بوصفها ظاهرة مستقلة،
إلنتاج معارضة قوية ال يشرتط التماهي مع احلالة النفسية لقائل النص األوموذج فضالً عن التطابق مع
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النص األوموذج ذاته يف سياقه التارخيي ،ويكون هذا عندما يتعامل األديب الالحق -متبنياً منهج سوزان
ستيتكيفتش  -مع األخبار النثرية حول الشاعر السابق وقصيدته (على أهنا تقاليد أو أشكال أدبية بدالً
من افرتاضها حقائق اترخيية) 54.وميزة هذا املنهج أنه (ال اجربان على أن خنتار خرباً حمدداً من بني األخبار
املتناقضة ابلكلية أو اليت يعارض بعضها اآلخر يف وجه ،بل على العكس من ذلك فهو ميكننا من أن
نقرأ هذه األخبار املختلفة املتعددة لتكون يف خدمة النص وقائله وما يستدعيانه من تفسريات

وأتويالت) 55.والذي يهم هو (حتليل نص اخلرب بوصفه نصاً أدبياً واكتشاف داللته الرمزية أو التفسريية
يف عالقته ابلنص الشعري) 56.وينتج عن تبين صاحب النص املعا ِرض هلذا املنهج يف التعامل مع األخبار
النثرية احلريةُ يف اختيار النص املالئم لرؤيته الفلسفية من جهة ،واحلرية يف اختيار اخلرب النثري الذي يدعم
رؤيته اليت يريد تفعليها من خالل نصه املعا ِرض من جهة أخرى.
 .8اآلاثر اإلجيابية والسلبية للمعارضة الشعرية على املشهد األديب احلديث

املعارضة كظاهرة أدبية متتلك آراراً إاجابية وسلبية على مكانة الشعر يف اجملتمع العريب .والختيارات
األديب الالحق أمهية كربى على ما ينتجه النص املعا ِرض من آرار إاجابية وسلبية على املشهد األديب
على مدار التاريخ العريب .تكون املعارضة ذات أثر إاجايب على املشهد الشعري عندما تستدعي أحداراً
استثنائية ومواقف مفصلية من التاريخ العريب املشرق لتستثري اهلمم وتبعث األمل فتستعيد األمة من مث
ثقتها بقدراهتا 57،وفضالً عن ذلك ما تقوم به املعارضة اجليدة من اجتذاب لألعمال النقدية املتميزة اليت
ترفد دراسة األدب يف جمتمعاته املختلفة على مدار التاريخ العريب ،ويف اجلانب املقابل يكون للمعارضة
آرارها السلبية عندما تسلب إبداع الشاعر الالحق فتجعله سجيناً للماضي منبتّاً عن واقعه غري قادر على
58
التعبري عن زمنه وبيئته بوضوح.
ومن أهم اآلرار اإلاجابية للمعارضات الشعرية إسهامها يف تكوين املنظومة األدبية للنص
كون منظومة
األوموذج ولألديب الالحق ،فاملعارضات الشعرية للنص األوموذج على مدار التاريخ العريب تُ ّ
أو جمموعة مصغرة من املختارات األدبية اليت يقدم من خالهلا األدابء الالحقون رؤية ابنورامية للعصر
الذي قيل فيه النص األوموذج من جهة ،وللشعر العريب املتفرد واملتنوع يف حقبة ما من جهة أخرى ،وعلى
كون
سبيل املثال ،مجيع املعارضات الشعرية الناجحة لبائية أيب متام يف مدح املعتصم إثر فتح عمورية تُ ّ

منظومة من املختارات الشعرية اليت يقدم من خالهلا شعراؤها -على اختالف إبداعهم الشعري ورؤاهم
الفلسفية -رؤية ابنورامية للفرتة العباسية حبضارهتا وحكامها وشعرائها وأدهبا من خالل إعادة كتابة النص
األوموذج .وابملبدأ ذاته ،فإن مجيع النصوص الشعرية الناجحة لشاعر إحيائي الحق -كالبارودي مثالً-
كون بدورها منظومة
اليت عارض هبا النصوص الكالسيكية أو التقليدية العظيمة يف عصورها الذهبية تُ ّ
مصغرة من املختارات الشعرية اليت يقوم الشاعر اإلحيائي بتفعيلها لتقدمي رؤيته الفلسفية لكيفية إعادة
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إنشاء احلضارة العربية.
اخلامتة:

هدفت هذه الدراسة إىل دراسة املعارضة الشعرية بوصفها ظاهرة أدبية يتم من خالهلا إعادة كتابة املوروث

الثقايف .وقد خرجت الدراسة بنتائج متعددة ،أمهها:
 .1أساس املعارضة الشعرية هو استلهام النص السابق واالستفادة من أثره الرتاثي ،وحماولة إعادة
توجيهه؛ ليخدم وجهة نظر الشاعر املتأخر يف زمنه وبيئته.
 .2العودة الواعية للموروث األديب من خالل املعارضة الشعرية من أهم العناصر اليت متكن األديب
من منافسة األدابء الكالسيكيني أو التقليديني القدماء وجتاوز نصوصهم الشعرية ،ومن مث بعث تراثهم
املتفرد؛ ألن البعث احلقيقي ال يتحقق إال مع وجود عامل املنافسة مضافاً إىل بقية العوامل األخرى
بوصفها لغة املعارضة واملطابقة واالختالف واآلنيّة .وتكون هذه العودة الواعية للموروث األديب
ابالختيار واالنتقاء لألوموذج أوالً ،ومن مث الزايدة عليه أو اإلنقاص منه مبا يراه متماشياً مع رؤيته
املعاصرة زمانياً ومكانياً.

 .3ميكن إنتاج املعارضة الشعرية من دون أن يكون عامل اإلعجاب ابلنص األوموذج حاضراً ،ويف
حال حضوره فإنه قد يكون رانوايً وليس مولداً لغريه من العوامل يف عملية خلق املعارضة الشعرية ،كما
أن وجود عامل اإلعجاب أو غيابه ال يؤثر على جناح النص املعا ِرض وقيمته األدبية وأثره يف املتلقني.
 .4إن عالقة النص األوموذج ابلنص املعا ِرض هي عالقة حماكاة معقدة مرتاكمة فيها االعتماد
املتبادل والتنافس والتكامل؛ ليظهر من خالهلا الوظيفة احلقيقية للمعارضة.
 .5يقوم األديب الالحق من خالل نصه املعا ِرض بوظائف متنوعة خمتلفة لكنها يف الوقت ذاته
مرتابطة منسجمة ،وميكن تلخيصها يف التايل :إحياء جنس املعارضة األديب ،وبعث النصوص األدبية
الكالسيكية أو التقليدية املهمة املؤثرة ،وتعريف املتلقي ابلنماذج األدبية العليا يف موروثه األديب،
وتشجيعه على اإلعجاب مبا فيه واحرتامه ،وبناء الثقة لدى معاصريه واألجيال الالحقة يف مقدرهتم على
اإلسهام يف إعادة بناء موروثهم الثقايف عن طريق منافسته وحماولة جتاوز أثره وتطبيقه على واقعهم ،فضالً

عن أتسيس نسب شعري بني النص الكالسيكي أو التقليدي ونصه الالحق ،وإعادة توجيه هذا النص
الكالسيكي أو التقليدي ليخدم رؤيته الفلسفية اليت تعرب بوضوح عن االهتمامات واملشاكل املعاصرة
له ،والتأكيد على موهبته األدبية املتفردة ومقدرته على منافسة األدابء الكالسيكيني أو التقليديني
وجتاوزهم ،والتأكيد على كونه الوريث الشرعي للموروث األديب العريب.

 .6وبناءً على ما متت مناقشاته تقدم الدراسة التعريف اآليت :املعارضة الشعرية هي عملية إعادة
كتابة أو توليد للموروث األديب يقوم من خالهلا األديب الالحق متعمداً اببتداع نص أديب يعارض به
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أوموذجاً أسبق ،حيقق فيه عناصر مهمة ،هي :اللغة اليت تُستخدم مبا يتوافق مع رؤيته الفلسفية يف زمن
وبيئة حمددين ،واملطابقة يف الوزن والقافية (ال يشرتط حركة حرف الروي) ،واألغراض الشعرية أو

بعضها ،واملخالفة يف بعض األغراض الشعرية أو مناسبة النص األوموذج أو الرؤية...إخل ،واآلنيّة وهي
التعبري عن الزمان واملكان مبا فيهما من اهتمامات ومشاكل تتعلق ابملتلقي ،واملنافسة.

 .7استطاع النقاد املعاصرون من عرب وغريهم من خالل دراساهتم النقدية ملعارضات شعرية خمتلفة
الكشف عن نصوص أوموذجية متعددة ،وتقدميها للمتلقي احلديث ،ومساعدته يف اكتشاف مجالياهتا
َ
األدبية ومكانتها العليا على مدار التاريخ العريب ،وتعريفه بعمق التشاهبات واالختالفات الشعرية بني
النص األوموذج والنص الالحق ،وأتسيس النسب الشعري بني النصني وإثباته وتوطيده ،وأتكيد قدرة
الشاعر املتأخر على التفاعل مع املوروث الشعري بطريقة إبداعية واعية ليعرب بوضوح عن االهتمامات
واآلمال واملشكالت املتعلقة بزمنه املعاصر وبيئته .59والناقد املعاصر من خالل دراسته للنص املعا ِرض
يؤكد –كما أ ّكد الشاعر صاحب املعارضة-على دور املعارضة يف إعادة كتابة املوروث الثقايف .وتوصي

الدراسة احلالية النقاد املعاصرين بتفعيل دور املعارضة الشعرية وإطالق أثرها يف اجملتمعات األدبية وترواجه
من خالل دراساهتم النقدية ملعارضات شعرية خمتلفة يتمكنون من خالهلا من إعادة كتابة املوروث األديب
وتوجيهه مبا خيدم رؤاهم الفلسفية املعاصرة يف بيئاهتم.
هوامش البحث:

 1من النقاد من أكد على أنه ال َتلو أبية فرتة من فرتات التاريخ العريب من ظاهرة املعارضة الشعرية ،وأنه ابستطاعة القارئ تتبع املعارضات
الشعرية األوىل لنجدها عند الشعراء اجلاهليني كشعراء مدرسة أوس بن حجر ،ومع ذلك ،فإن إصدار مثل هذا احلكم النقدي حيتاج إىل
دراسة عميقة لإلنتاج الشعري لشعراء هذه املدرسة -أعين مدرسة اوس بن حجر-؛ لتحديد ما إذا كانت قصائدهم معارضات حقيقية أم
جمرد حاالت من التأثر الشعري تقليداً رمسياً شفاهياً شكلياً بني الشعراء الرواة الذين ينقلون الشعر ملن خلفهم من األجيال الالحقة .من
النقاد الذين أكدوا على أنه ال َتلو فرتة من فرتات التاريخ العريب من وجود املعارضات؛ انظر :حسني ،حممد سعيد ،وحممد نوفل ،وعبد

الرمحن السماعيل؛ وانظر :حسني ،حممد سعد ،املعارضات يف الشعر العريب( ،الرايض :النادي األديب1980 ،م) ،ص  ،51ونوفل ،حممد

حممود قاسم ،اتريخ املعارضات يف الشعر العريب ،ط( ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1983 ،م) ،ص  ،17-16والسماعيل ،عبد الرمحن

إمساعيل ،املعارضات الشعرية :دراسة اترخيية نقدية( ،جدة :اندي جدة األديب الثقايف1994 ،م) ،ص .46-44
 2من أمثلة هذه القصائد اليت أصبحت قالباً أو أوموذجاً حيتذى( :الربدة) للبوصريي يف املديح النبوي :أمن تذكر جريان بذي سلم،
و(مقصورة ابن دريد) البن دريد يف احلكم واألمثال واملواعظ :اي ظبية اشبه ٍ
شيء ابملها ،و(دالية احلصري) للحصري يف النسيب واملديح :اي
ليل الصب مىت غده.
 3عند الرجوع إىل املعاين اللغوية لكلمة (معارضة) اليت اشتقت من الفعل (عارض) الذي أصل مادته (ع ر ض) يف أهم املعاجم اللغوية يف
الرتاث العريب وهو معجم لسان العرب البن منظور ،فضالً عن أحد أهم املعاجم احلديثة وهو املعجم الوسيط وجدت الدراسة أن املعاين
املتعلقة ابلنقاش احلايل احنصرت يف اآليت :املقارنة ،واملقابلة ،واملبادلة ،واملقايضة ،واملنافسة ،واملكافاة ،واملدارسة ،واحملاذاة ،واجملانبة ،واملقابلة،

واحملاكاة ،واملباراة ،واملناقضة .انظر :ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب ،ط( ،3بريوت :دار إحياء الرتاث1999 ،م) ،ج  ،18ص
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152-137؛ ومصطفى ،إبراهيم ،وأمحد الزايت ،وحامد عبد القادر ،وحممد النجار ،املعجم الوسيط ،ط( ،4القاهرة :مكتبة الشروق
الدولية2004 ،م) ،ص.593

4

Stetkevych, Suzanne Pinckney, The Mantle Odes: Arabic Praise Poems to the Prophet
Muḥammad, (Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2010), p. 156.
5

التطاوي ،عبد هللا ،املعارضات الشعرية :أمناط وجتارب( ،القاهرة :دار قباء للنشر والتوزيع1998 ،م) ،ص .104
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إبداعية .يف املقابل جند أن املعارضات الشعرية لشعراء اإلحياء كانت يف جمملها قوية شعرّاي ،بل ويف مناسبات كثرية استطاعت أن تتجاوز
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ودور النص املعا ِرض يف عملية اإلحياء األديب الشيخ حسني املرصفي من خالل كتبه ،وخاصةً كتاب الوسيلة األدبية إىل العلوم العربية؛ إذ
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