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مقدمة
اعتادت الدراسات أن تخص المقدمة بالحديث عن الموضوع الذي تكتب عنه

وأسباب اختياره والمنهج الذي اعتمد لعرضه والمصادر التي استفاد منها ،وما إلى ذلك،
وهذا ما سأفعله في هذه المقدمة فأبين أوالً سبب اختيار الموضوع الذي هو (تطور الفكر

النقدي األدبي في العراق) ،وفي المرحلة التي حددها العنوان.

كنت أريد الكتابة عن مذاهب النقد العراقي الحديث ،وفي مرحلة محددة من العصر

علي بعد هذا أن أجمع ما كتب في
الحديث ،وقد قسمتها على ما تنقسم عليه في الغرب .وكان ّ

علي أيض ًا أن أدرس
النقد في هذه المرحلة مما يتوزع على االتجاهات التي افترضتها .وكان ّ

الظروف التاريخية من ورائها .وقد افترضت أنها مرت بالمراحل التاريخية نفسها التي مرت

بها في الغرب ،وأن مذهب ًا منها يأتي بعد آخر يخالفه فيسعى إلى تجاوزه .ولكني وجدت أنها
دخلت الفكر في العراق مرة واحدة بعد أن تهيأ له أن يقف على الفكر الغربي وتتوثق صلته

بالثقافة الغربية .وبعد دراسة عرفت أن معرفة الفكر في العراق للمذاهب الغربية والصراع

الذي دار فيه حولها كان جزء ًا من صراع آخر هو الصراع بين المحافظة والتجديد الذي طالب

دعاته باالنفتاح على مبادئ الحضارة والثقافة الغربية واألخذ منهما ،وهو الصراع الذي شغل
الفكر العربي في العصر الحديث .لهذا كان ال بد من العودة إلى مراحل الصراع األولى،
وإلی بدء اليقظة الفكرية .وقد وجدت أن شعارات الحداثة والتجديد ظلت مستمرة ،فما

نادى به الفكر في بدء يقظته الحديثة ،ظل يردده في ما تال من المرحلة التي ندرسها ،يطالب
به حركة التجديد في كل مرة .وما طالب به هو التعبير عن روح العصر الذي يلتقي فيه الشرق
والغرب ،وأال ينعزل عن الغرب بل عليه أن يستمد منه لبناء نهضته الجديدة .لكنه لم يتسن

له أن يحقق هذه الغاية في المرحلة المبكرة من العصر الحديث ،وهذا هو سر استمراره
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بالمطالبة بتلك الغاية .لقد كانت محاكاة مذاهب النقد أو األدب الغربي ،كما قلت ،مرحلة
من مراحل تطور النقد أو صراعه مع القديم .وهكذا وجدت أني لكي أدرس مذاهب النقد

التي حددتها أوالً ،فإن علي أن أدرس ظاهرة الصراع بين الجديد والقديم في الفكر ،ثم تطور
هذا الصراع الذي تنتهي إليها مرحلة من مراحله.

بحثنا ،إذن ،يدرس الفكر النقدي الحديث في العراق ،والحداثة في ما عرفناه من قراءة

الفكر الجديد أو الحديث ،هي االنفتاح على الحضارة العالمية عندما تهيأ له االتصال بها
بمختلف مجاالتها ،فوقعت المواجهة بين فكر وفكر ،فكان انبهار وكانت مقارنة بين حال
وحال ،وكان حوار أو مجادلة ،واكتشاف للذات في ما هو اكتشاف لآلخر أو تعرف إليه

ورغبة في المجاراة وتساؤل عن كيفية التعامل .وقد قر قرار الفكر الذي صحا من نومه أو
غفلته أن يمشي بخطى واثقة في الطريق الذي سار عليه الغرب الذي سبقه في ميدان الحضارة
والتقدم ،وأال يغمض عينيه عما انفتحت عليهما من إنجازات حضارته الباهرة ،وإن تباينت

المواقف وتباينت النظرة إلى التعامل والحوار مع اآلخر.

ولقد تنبه منذ البدء إلى أن اآلخر يواجهه مواجهة الغالب القاهر صاحب الكيان

الحضاري المكين والسطوة المادية القوية ،فكان موقف واجهه مواجهة الضعيف وأقر له

بالسيادة ومنطق القهر ما دام األرقى واألقوى داعي ًا إلى تبعية تنقطع معها كل الجذور .وكان

موقف آخر آلى على نفسه أن ال يسمح له بتذويب كيانه ومحو شخصيته ،خصوص ًا وأن قصة

اللقاء والمواجهة قد أخذت تنعقد من خالل محاوالت السيطرة االستعمارية وما كان لها من
ضغوط ومغريات في فرض الفكر والثقافة الغربيين ،فلم يواجهها مواجهة الضعيف وقاوم

محاوالت االستالب ليظل محتفظ ًا بكيانه وشخصيته ولم ينسلخ منهما مرتمي ًا في أحضان
تبعية مطلقة ،بل قرر أن يسلك سبي ً
ال وسط ًا فيأخذ أحسن ما في الغرب ليضمه إلى أحسن ما

عنده.

وقد شهد الفكر العربي هذه المواجهة في حقب تفاوتت حسب ظروف كل بلد عربي.

وقد كانت مصر والشام أسبق من العراق في تحقيق هذا االتصال والتعرف إلى منجزات
الحضارة الغربية التي أشعرت هذه البالد بالتناقض ولفتت نظرها إلى من يخالفها في
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المصير .وقد مرت قصة التعرف إلى الغرب أو اللقاء به في مراحل اختلفت حسب اختالف

البالد العربية .لهذا فليس صحيح ًا أن ندرس تاریخ التفاعل مع الغرب على أنه تاریخ واحد
في جميع البالد العربية ،ألن مراحل اتصالها به لم تحتفظ بالتتابع نفسه في كل بلد ،وقد

تميزت كل مرحلة بنمط من الصراع أو األفكار والموضوعات التي دار حولها الصراع.

إن بحثنا يؤرخ للحداثة من خالل حوارنا مع الثقافة الغربية والفكر الغربي إذ إن الحداثة

هي مضمون حوارنا معهما .وهو عندما يدرس الظروف التاريخية فهي الظروف التي حددت

مدى اتصاله بالثقافة الغربية والفكر الغربي وساعدت عليه .وهذه كما قلنا اختلفت بين

األقطار العربية .وبحثنا يدرسها في العراق الذي قلنا إنه لم يسبق إلى هذا االتصال والتعرف

بمدى ما تحقق لبالد عربية أخرى.

وهو يدرس تفاعل الفكر في العراق مع الفكر الغربي إلى الحرب العالمية الثانية وهناك

ما يبرر الوقوف عند هذه المرحلة ألن دعوة الفكر إلى التجديد ارتبطت بغاية محددة ،وقد
وجد البحث أنه يبدأ بتحقيقها عند هذه المرحلة.

وبعد ،إن بحثنا ال يدرس النقد لنفسه فقط إنما لغيره أيض ًا .فنحن نستخلص نتائج

تخص نشاط الفكر في عملية المعرفة ونقدم تفسير ًا لها فيما نقدم تفسير ًا لمعنى النقد بوصفه
معرفة .فبحثنا يجمع بين الدراسة النقدية والدراسة الفلسفية وقد وجد أنه أقرب إلى فلسفة
هيغل في تفسيرنا لتطور الفكر النقدي .لقد درسنا تطور الفكر النقدي في العراق في ضوء

المنهج الجدلي لهيغل ،وفي ضوء نظرية المعرفة لديه التي ال تنفصل عن هذا المنهج الذي

هو عبارة عن رحلة العقل في طريق المعرفة .إن هذا المنهج يدرس التطور من خالل الصراع
الذي يستند إلى التناقض أو االختالف .ولقد وجدنا الفكر الجديد يخوض صراع ًا ضد
القديم بعد أن أدرك تناقضه مع القديم .ويهتم المنهج الجدلي عند هيغل بدراسة التفاعل

بين الفكر والواقع الذي هو في البحث بين النقد واألدب الذي يستهدي بهذا النقد ليتطور به

وليطوره ،لينفعل به ،وليمارس فعله فيه في تأثير متبادل بين النظرية والممارسة .وقد وجدنا
الفكر النقدي الجديد يستهدي باألدب الجديد الذي انعكس عنه ليتطور ثم ليطور األدب

الذي يعبر عنه.
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والمنهج الجدلي عند هيغل منهج تاريخي جسده موضوع البحث ألنه يتطور والتطور

عملية تاريخية .والتأريخ هو تطور للوعي وللمعرفة أو تطور للعقل لدى هيغل ،وفي البحث
هو تطور للفكر والعقل النقدي .وألننا ندرس تطور ًا تاريخي ًا ووعي ًا عام ًا يعبر عنه ويسهم فيه
أجيال من النقاد واألدباء فإننا ال نشير إلى أعالم معينين أو كتب معينة ،ألننا ندرس ظاهرة
جماعية ووعي ًا عام ًا أو عق ً
ال عام ًا وهو ما عبر عنه هيغل بالعقل الكلي أو الروح الكلي أو
المطلق ،ولهذا فإننا ال نستمع إلى الصوت النقدي بوصفه أصوات ًا فردية ترجع إلى اختالف
األفكار واألذواق والميول واألمزجة والمواقف الشخصية ،وإنما بوصفه وعي ًا يمثل موقف ًا

تاريخي ًا عام ًا ،فليس من هم البحث أن يدرس النقد من خالل أعالمه  -وإن فعل  -ألنه
يدرس النقد -كما قلنا  -بوصفه وعي ًا عام ًا وموقف ًا عام ًا .وسيبين مدى إسهامه في تشكيل
الموقف العام ومكانته منه وموقعه في عملية المواجهة أو الصراع أو الحوار الذي كان

ظاهرة الحياة العامة بكل مجاالتها ومستوياتها .سنعمل على اكتشاف موقع الصوت النقدي
األدبي من الموقف الفكري العام ومن حركة الوعي العامة ،ندرسه ظاهرة عامة تاريخية في

ضوء المنهج الذي تتناول فيه الظاهرات التاريخية واالجتماعية ،والذي يدرس الظاهرة في
حدوثها وتطورها وارتباطها بأسبابها وعواملها وظروفها ويحللها ويستنتج قوانينها وقوانين

تطورها ،وهي قوانين تطور الصراع الذي يعبر عن تطور الوعي أو العقل والمعرفة ،ويفسرها

تفسيرها الفلسفي الذي ينتهي إلى نتائج عامة في الفكر والى نظرية في المعرفة يرجحها هذا
التفسير الفلسفي.

لقد نظرنا إلى ظاهرة اللقاء مع الغرب في إطار بيئتها العامة وفي نطاق عصرها وتطلعنا

إلى الخلفية االجتماعية والفكرية التي أسهمت في تكريس ذلك اللقاء ورصدنا الظاهرة عبر
جدلية الصراع بين القديم والجديد في الفكر النقدي ،ثم عبر جدلية الصراع بين الجديد
والجديد فيه ،بين الفكر النقدي الجديد وما يحققه في مراحل التجديد التي تمثل تحقق ًا

ناقص ًا للفكر النقدي الجديد في إطار سعيه للتحقق الكامل.

وقد تحدثنا عن المنهج الذي درسنا في ضوئه موضوع البحث في المدخل إلى هذا

البحث .وعرضنا األسس العامة التي تشترك بها المناهج الجدلية وما يتميز به أحدها من
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اآلخر ،ومع أن الموضوع الذي يدرسه البحث كان أقرب إلى أحد المناهج الجدلية ،وهو

المنهج الجدلي لهيغل ،إال أننا أردنا أن نناقش نتائج البحث من خاللها كلها ،ألن لها  -كما

ذكرنا  -أسس ًا عامة تشترك فيها ،أي إن مناقشتنا أو دراستنا جاءت غير محددة ،وفي ضوء
المنهج الجدلي بصورة عامة.

ما نأخذه على البحث أنه يبدو  -في القسم األعظم منه  -حشد ًا لنصوص النقد ،ونعتذر

لهذا بأننا ندرس الفكر في العراق ،ونريد أن نؤكد حقائق محددة به وعلى هذا كان ال بد من
ترك الفكر نفسه يعلن هذه الحقائق ويؤكدها ..إن هذا البحث ينحو منحى الدراسة التطبيقية

ومن شأن الدراسة التطبيقية أنها تستعرض النص ثم تفسره ،ولقد استعرضنا نصوص النقد
ثم فسرناها .وتمثلت مهمتنا في هذا القسم األعظم باختيار النصوص أو جمعها والربط بينها.

وألننا لم نرد التدخل نعتذر لما تضمنته النصوص من أخطاء أو وهن في التعبير ،وقد نتدخل
فنصحح في الهامش ما كان مستنكر ًا من األخطاء..

أما المصادر التي اعتمد عليها البحث ،ففي ما يخص النقد األدبي اعتمد على ما توزع

على الجرائد والمجالت العراقية في المرحلة التي ندرسها ،وهي دراسات أو مقاالت غير

مجموعة .أما ما يخص التاريخ والفلسفة والفكر ،فقد اعتمد على الدراسات التاريخية
والفلسفية التي تعنى بدراسة الفكر ،يستعين بها في تأييد الحقيقة التي يؤيد.

أما الدراسات التي تتصل بموضوع البحث والتي سبقتنا إلى دراسة النقد األدبي في

العراق ،وهي دراسات لباحثين عراقيين أو عرب ،فمنها ما تناول موضوع الصراع بين القديم

والجديد في األدب العربي أو الشعر العربي ،وتعرض للصراع الذي يخوضه النقد بينهما.

وتتفاوت هذه الدراسات في قيمتها ومدى استيعابها لموضوعها ومنهجها في عرضه .ولم
يحظ الصراع في النقد واألدب العراقي في بعضها بما يستحقه من الدراسة مقارنة بما حظي

به النقد واألدب في مصر وبالد الشام .ودرس بعض آخر الصراع بين القديم والجديد في
الشعر دون فنون األدب النثرية ،وابتدأ منذ العصور القديمة ،وعرض للصراع من خالل

مسائل اختارها الباحثون .وهنالك دراسات ال تتناول النقد العراقي من خالل الصراع بين

القديم والجديد ،وهي إما أن تدرس اتجاهات النقد ،وإما تدرسه من خالل بعض قضاياه.
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وكان بعضها عبارة عن جمع لمادة النقد األدبي في العراق في مرحلة محددة ،وهذه كلها ال
تدرسه على وفق منهجنا ومن خالل التناول نفسه.
***

وأختتم مقدمة هذا البحث  -الذي كان أص ً
ال أطروحة دكتوراه – بتقديم أسمى تعابير

التبجيل لروح األستاذ المشرف ،الدكتور عناد غزوان رحمه الله الذي كان ال يضن على

طالبته بعلمه ،بل ال يقدمه قرى يشبع العقول حسب ،إنما يرضي النفوس بحسن المؤانسة
وطيب العشرة ولطف الحديث ،فكان يعطي من علمه ويعطي من نفسه فيغترف قاصده من
غير معين .فأسأل الله أن يكرمه في آخرته إكرام العالِم المحسن على ما لقيته من کرم الوفادة
في العلم وحسن الصحبة ولين الجانب وسماحة النفس.

وأقدم جزيل شكري وامتناني للسيد عميد كلية اآلداب األسبق ،أستاذنا الفاضل

الدكتور نزار عبد اللطيف الحديثي ،وهو من الذين يصفهم هيغل بأن العقل التاريخي يعدهم

للحظات المناسبة لكي يؤدوا ما هو ضروري وعادل وخير ،وما يسهم في تقدم المثل العليا
ٍ
ومؤذ وظالم،
إلى غاياتها ،ألنهم يمثلون حاالت إنسانية عليا تتجاوز بفعلها ما هو ذاتي وضيق
وبهذا الفعل العالي وقف إلى جانبي وذاد عني وثبت خطواتي على الطريق ووضع في يدي

مصباح ًا من أفكاره المؤمنة بالخير والعدل لكي أتقدم وال أتراجع ،فكان ظهور هذا البحث

ثمرة من ثمرات خيره وعدله وشجاعته..

14

مدخل إلى البحث :منهج البحث
المنهج الجدلي عند هيغل
درس بحثنا تطور الفكر النقدي األدبي الحديث في العراق في ضوء المنهج الجدلي

لهيغل ونظرية المعرفة لديه ،أي إن بحثنا يتصل بالفلسفة .والعالقة بين الفلسفة وسائر العلوم
أمر معروف فهنالك وشائج قوية من التعاون والتأثر والتأثير بينهما ..والفلسفة تحاول

الوصول إلى الحقيقة أو الحكمة ،فهي حب الحكمة .وهي تضع الحقيقة بصيغ أكثر عمومية

وتجريد ًا وإطالق ًا ،وبسبب من هذا فإن جميع العلوم بتخصصاتها التفصيلية تنضوي تحتها

انضواء الخاص تحت العام ،ولذلك قيل إنها علم العلوم أو أس العلوم أو أم العلوم ،وهي
اإلطار الذي يضمها جميعها ،والعلم الذي له هيمنته وسلطانه عليها كلها ،ولهذا كان لكل

علم فلسفته كما أن له أصوله وتأثيره في الحضارة اإلنسانية .ومن هذه العلوم والمعارف
األدب والنقد اللذان هما موضوع بحثنا ،فنحن نفلسف األدب والنقد وتاريخهما ،نكتشف

األفكار الفلسفية العامة التي تنضوي تحتها هذه المعارف الخاصة .ولقد وجدنا أنها ترتبط
بفلسفة هيغل ومنهجه الجدلي الذي يجمع بين المنطق والوجود ونظرية المعرفة .وقد فسرنا

من خالله النقد بوصفه معرفة ونشاط ًا للعقل وفسرنا كيفية تطوره وتفاعله مع األدب الذي
ينقده ثم وصوله إلى غاياته التي توجه سيره .ونريد في هذا المدخل أن نتعرف إلى هذا

المنهج الذي هو أداتنا في دراسة الموضوع ،وهي معرفة ضرورية ألن هذا المنهج ال ينفصل
عن الموضوع ،فقد تطور من خالله تاريخ النقد في العراق في خالل المرحلة التي ندرسها،

فهو المنهج الذي سار عليه الفكر النقدي ليتطور .وهو يفلسف لنا تطور تاريخ الفكر النقدي
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في هذه المرحلة ،كما أنه يفلسف أو يفسر لنا حقيقة النقد -بوصفه معرفة  -من خالل فلسفته

للمعرفة التي يراها مراحل محددة وهي مراحل لتأريخ العقل أو الفكر كما أنها مراحل التاريخ
بوجه عام ،فتطور التأريخ  -أي تأریخ  -هو تطور للمعرفة أو الفكر كما يؤكد هذا المنهج

وهو هنا في بحثنا تطور لتأريخ المعرفة النقدية التي تتصل باألدب .وسنتعرف هنا كذلك
بإيجاز إلى أهم األفكار الفلسفية التي تأثرت بها فلسفة هيغل أو أثرت فيها ،ال سيما فلسفتها
للمعرفة وللتأريخ وللنقد واألدب ،لنعرف مكانها منها ونسبتها إليها ولنحاورها في مبادئها
الفلسفية من خالل المبادئ الفلسفية التي يؤكدها البحث.

وفي عالقة المنهج بالمادة أو الموضوع الذي يرتبط به يمكن أن نرصد صورتين من

صور هذه العالقة ،فهناك مناهج متداخلة مع مذاهب أصحابها وموضوعاتها تداخ ً
ال تام ًا
وال يمكن عزلها عنها .وهناك مناهج يمكن ألي باحث أن يقبلها دون تقيد بمذهب أو

اتجاه معين ،ويمكن عزل هذه المناهج عن موضوعاتها أو النظريات التي تؤسس عليها.

ومناهج القسم األول ال تختلف زمن ًا عن مذاهبها أو النظريات الفكرية التي تتصل بها .أما
مناهج القسم الثاني ،فمن الممكن أن تتأخر عنها أو تسبقها أو تتالزم معها( .)1وعلى الرغم

من اختالف المناهج الفكرية والفلسفية بتطور الفكر والفلسفة واختالفهما ،أو باختالف
المفكرين والفالسفة ،فإنها تنضوي كلها تحت هذين القسمين .وينضوي المنهج الجدلي

الذي يتصل به بحثنا تحت القسم األول.

المنهج الجدلي ال يمكن عزله عن مضمون الفكر ،ولهذا قالوا إنه ال يصح استقالل

المنطق عن الفلسفة في ما يتعلق بالمنطق الجدلي .والمنطق «هو قوانین الفكر وأشكاله

التي تقود إلى معرفة الحقيقة»( .)2وفي المنطق الجدلي تكون صور الفكر وقواعده وقوانينه
أو مناهجه جزء ًا من محتواه ،ولو رفضنا المنهج الجدلي الذي يوصلنا إلى الفكر فسوف
ينهار الفكر أو المذهب من أساسه ،ولهذا فإن المنهج الجدلي عند هيغل يجمع بين المنطق

والوجود ونظرية المعرفة.

وقد ذهب المناطقة منذ أرسطو إلى أن المنطق يدرس األشكال ،بينما يستمد محتواها

من غيره ،ولكن في المنطق الجدلي يكون من العبث القول إن المنطق خلو من كل مضمون
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وأنه يزودنا بقواعد الفكر حسب ،فهو ال يدرس صور الفكر فقط وإنما يدرس مادته ،ومادته
هي الفكر ،مضمونه ،أو محتواه .إن المحتوى ال ينفصل عن الصورة في المنهج الجدلي ،فهو

يدرس أشكال الفكر مع مضمونها ومضمونها هو الفكر .المنهج الجدلي ليس صورة خالية
أو إطار ًا فارغ ًا يمكن أن ينطبق على موضوعات خارجية ،بل هو نفسه روح الموضوع(.)3

ويقابل المنطق الجدلي منطق آخر هو المنطق القديم الذي يسمى بالمنطق الصوري أو

الشكلي إذ يدرس صور التفكير أو أشكاله بصرف النظر عن الموضوعات التي تنصب عليها
عمليات التفكير( ،)4بعكس الجدلي ،فهما يختلفان بأسلوب مواجهتهما الشيء والمعرفة
التي يعطيانها عنه .ويرتكز المنطق الجدلي على قوانينه الخاصة التي هي :اإلقرار بالترابط

العام وبحركة التطور وبقفزات التطور وبتناقضات التطور( ،)5أو :الكلية والصيرورة والتحول
الكيفي والتناقض.

مبدأ الكلية ال ينظر إلى األشياء منفصلة ،بل بالنسبة إلى عالقاتها المتبادلة إذ يعد العالم

كائن ًا عضوي ًا كامالً .ويقول مبدأ الصيرورة بالتحول الدائم ،فال شيء ثابت ًا في هذا الكون،
وكل شيء يولد وينمو ويموت .لكل شيء تاريخه ،ماضيه وحاضره ومستقبله .فالمنطق

الجدلي ينظر إلى األشياء من حيث تطورها وحياتها ويبين المنطق الجدلي أن مبدأ التحول

الكيفي الذي يستند إليه يختلف به مع المنطق الكالسيكي الذي ال يكون التغير لديه كيفي ًا

بل كمي ًا وأن الشيء يجب أن يبقى مماث ً
ال لنفسه فيبقى جوهر ًا واحد ًا ال يتغير .ويرى أن
هذه النتيجة مالزمة لمبدأ االستقرار .والجدلي يماشي الحياة فيقول إن التغير الكمي يصير
كيفي ًا .أما ما يبينه المنطق الجدلي عن مبدأ الهوية الكالسيكي فإن هذا المبدأ يحسب العالم
مسرح ًا لتكرار األشياء نفسها فإذا تبدلت فنظر ًا إلى الزمان والمكان والظروف .ويذهب

إلى أن التحول الكيفي أغنى نتيجة وأوسع أفق ًا ،فإن التضارب الداخلي بين األشياء مسرح

للمفاجآت الجديدة وفسحة في التطور ،وإن التطوريين يعتمدون على هذا الصراع .أما مبدأ
التناقض وهو الركن األساسي في المنطق الجدلي ،فهو بحسب هذا المنطق مخالف تمام ًا
لمنطق أرسطو الذي يذهب إلى أن الشيء يساوي ذاته ،إذ إنه يقول إن كل تحديد هو نفي،
وإن كل شيء ينطوي على ضده ويتحول إلى ضده .والتناقض الجدلي ليس تدمير ًا وال موت ًا،
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ولكنه المحرك الحقيقي ،فاألضداد تتعالی لتتجاوز الضدية وتأتي بالجديد ( .)6والحق إن

المنطق الجدلي ال يعطي تصور ًا صحيح ًا كل الصحة عن المنطق القديم فهذا المنطق يؤمن
بالصراع بين األضداد وأن الصراع يؤدي إلى نتيجة ويحدث تأثير ًا بينهما ،والصراع حركة
وهو ال ينكر الحركة التي يعنيها الصراع .أما مبدأ عدم التناقض في المنطق القديم فهو يعني

االحتفاظ بمبدأ الهوية وأن الشيء هو نفسه وليس هو ضده ،وأن التحول والحركة ليس

معناهما أن الشيء ينقلب إلى ضده ،وهذا ما قال به هيغل فألغى مبدأ الهوية وبدأ به المنطق
الجديد .إن الحركة إنما هي صراع بين ضدين مختلفين لكل منهما هويته المستقلة المناقضة

لألخرى ونتيجة هذا الصراع انتصار ألحد النقيضين وتجاوز الضدية واالنتقال إلى الجديد.

فليس صحيح ًا أن المنطق القديم ال يؤمن بالحركة وال بالتناقض ،ولذا أخذ هيغل – كما
سيأتي معنا  -كثير ًا من مبادئ الجدل عن الفالسفة القدماء فالجدل قديم ومبادئه ال ينكرها
المنطق القديم.

إن المنطق الجدلي يشترك مع المنطق القديم في هدف البحث عن الحقيقة لذا يعنيان

بالفكر والقوانين التي يخضع لها واألشكال التي يتخذها ليصل إليها .ولهذا يرتبط كل
منهما بنظرية المعرفة .وهما يواجهان الحقيقة مواجهة نابعة من طبيعتهما ففي نظر المنطق

الديالكتيكي ليست الحقيقة شيئ ًا معطى مرة واحدة ،ليست شيئ ًا مكتم ً
مجمد ًا
ال محدد ًا
ّ
ساکن ًا ،بل هي خالف ذلك .فالحقيقة حركة نمو مستمرة ،واإلنسان ال يستطيع أن يحيط

بالطبيعة كلها بشكلها الكامل أو بشمولها العام مرة واحدة وإنما يقترب منها اقتراب ًا متدرج ًا
مستمر ًا ،فال يستطيع إدراك الحقيقة على نحو مطلق ،بل يعرفها نسبي ًا .ومن مجموع الحقائق
النسبية وتدرجها نصل إلى الحقيقة المطلقة التي هي نتيجة لحركة وتطور الوعي وانتقاله
من الحقائق النسبية .وهو بهذا ال يفترض أن الوعي ثابت ال يتطور ،ولهذا يتناول الشيء من
وجهة نظر تاريخية من حيث هو عملية نمو تطورية فال يواجه الشيء على أنه مكتمل ،بل قابل

ألن ينمو ويتحرك ألنه يحتوي على عناصر تناقضات تنمو وتتحرك .وهذا التصور خالف ما
يذهب إليه المنطق القديم كما يبين المنطق الجدلي (.)7

أما عن كلمة الجدل أو الجدلية التي وصف بها المنهج ،فهي ترجمة لكلمة ديالكتيك
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( )Dialektikالفلسفية التي تعني الحوار أو المناقشة في أصلها اللغوي وتدل على منهج في
النظر المعرفي أو الفلسفي ،وقد نقلها أحد الباحثين العرب وهو الدكتور عبد الرحمن بدوي
في كتابه (خريف الفكر) كما هي (ديالكتيك) .وترجمها بولس سالمة بالصراع في كتابه
(الصراع في الوجود) ،في حين يؤثر الدكتور إمام عبد الفتاح إمام ترجمتها بالجدل كما فعل

المسلمون حين نقلوا التراث اليوناني ( .)8ونرى أن ك ً
ال من لفظتي (جدل) و(صراع) مناسبتان
لما تعنيه كلمة (ديالكتيك) ،ألن ك ً
ال منهما يشترط وجود طرفين يختلفان أو يتناقضان مما

يؤدي إلى صراع أو خصومة بينهما ،وأن هذه الخصومة أو الصراع ينتهي إلى نتيجة .ولعل
المسلمين األوائل قد أدركوا معاني هذه الكلمة ولمسوا المبادئ التي تقوم عليها هذه

الطريقة في المعرفة والتفكير التي تدل عليها الكلمة ،فاختاروا أن ينقلوها باللفظة المناسبة
التي تعنيها في األصل ،وهي كلمة (جدل) ،ألن هذه تعني في أصولهم اللغوية ما تتضمنه
كلمة (ديالكتيك) من معان ،فهي تعني :اللدد في الخصومة والقدرة عليها ،والجدال غلبة

على الخصم وقوة في الخصام ،وهو حجة تقابل حجة تختلف معها وتسعى إلى دحضها أو
نفيها ،ألن الجدل :الصرع ،إذ يقال للصريع :مجدل( ،)9أي إن للجدل نتيجة وإنه تجاوز أو

نفي أو إلغاء .وهذا يعني أن الجدل عملية لها قوانينها الثابتة ،كما أن الجدل هو طريقة في
المعرفة للتعبير عن هذه القوانين .إن الديالكتيك هو اسم ألسلوب في التفكير مهم جد ًا ،ألننا

إذا فكرنا في العالم الطبيعي فسوف نشعر حاالً أن أبرز خواصه هي التغير المستمر أو التطور
وليس الدوام والثبات واالستقرار .وعلماء الطبيعة يؤكدون اآلن أن الكون بأجمعه في حالة

تغير مستمر ،وليس العالم العضوي واألرض التي نعيش عليها فقط .والديالكتيك ليس

سوى تفسير منطقي لكيفية حدوث مثل هذا التطور .وال يكفي القول إنه (ينمو) أو (يتأكل) أو
(ينقلب) أو (يتمدد) ،فهذه العبارات هي مجردات غامضة ،والتغير يجب أن يحدث بطريقة

محددة ،ويجب أن يتدخل قانون فعال بين كل حالة وأخرى من هذا التطور(.)10

أما تاريخ (الجدل) أو تاريخ (الصراع) ،كما آثر أن يسميه من كتب في تاريخه فإن

له تاريخ ًا قديم ًا في الفكر الفلسفي حتى وصل إلى هيغل الذي وصفوه بأنه أبو الجدل في
التاريخ الحديث .وقد أخذ فكرة الجدل عن فالسفة اليونان وفالسفة العصر الحديث.
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وسوف نعرض لمحة من تاريخ الجدل عند هؤالء لننظر إلى أي حد تأثر منهجه بالجدل عند
الفالسفة السابقين ،وإلى أي حد أثر هو في من جاء بعده.

تذهب جمهرة من مؤرخي الفلسفة إلى أن (زينون األيلي) هو مخترع الجدل مشايعين

في ذلك أفالطون وأرسطو ،ولم يخرج هيغل عن هذا اإلجماع .ومع ذلك ال نستطيع أن
نقطع بأن زينون استخدم كلمة (الجدل) ،وإن كان من المسلم به أنه مارس الطريقة الجدلية.

ومن هنا يجوز القول بأن أفالطون هو أول من ذكر هذه الكلمة صراحة في محاوراته .وأول

ما يعجب به هيغل عند زينون هو الفكرة التي تذهب إلى أن كل سلب تعين ،وهي فكرة على
جانب كبير من األهمية في المنهج الجدلي عند هيغل .ومما يعجب به أن الجدل عنده انصب

على الحركة ،أو أنه هو نفسه حركة ،أو أن الحركة ليست شيئ ًا آخر غير الجدل .فالشيء ال
يتحرك إال ألنه يحوي جدله في جوفه ،ذلك ألن الحركة هي الصيرورة إلى اآلخر .غير أن ما

ُيعاب على الجدل عند زينون هو أنه جدل ذاتي من حيث أنه يعتمد على الذات المفكرة ،مع

أن الجدل الحقيقي يتطلب أال يكون حركة لذهننا فقط ،وإنما حركة تنبع من طبيعة األشياء

نفسها ،أي إنه ال بد من خطوة أخرى تنقل الجدل من الذات المفكرة إلى األشياء الخارجية
بحيث يصبح الجدل جوهر هذه األشياء وحقيقتها .وذلك يعني أن تصبح حقيقة األشياء
هي االنتقال والحركة والتغير والصيرورة ،فال شيء يلبث على حال وال شيء ساكن ،وإنما
الكل في حركة وتغير دائبین( ،)11وتلك هي الخطوة الكبيرة التي قام بها هيراقليطس

( 480 - 579ق.م) ،الذي يعد أبا الجدل في العالم القديم ،ولديه ولدت الفلسفة الحقيقية.
وقد رأى أن الحياة دفع وجذب وصراع وفناء وتجدد ،والمعركة ال رفق فيها وال هوادة ،وإنما

كفاح دائم والكون ملتقى األضداد ،واألضداد تلتقي وتتحارب ،والصيرورة من أهم أركان
الجدل والصراع لديه ،ألنه ال صراع بدون تحول .ولقد قلنا إنه عارض وأحل الصيرورة

محل الوجود الساكن ،فقام بالخطوة التالية التي تجعل الجدل موضوعي ًا .وقد وضع المادة
أساس ًا للصراع ،وهذا ما يجعل ديالكتيكية هيراقليطس لها وجه شبه بالديالكتيكية المادية
التي قامت في العصور الحديثة برغم الفوارق بينهما .وتحدث عن الوعي البشري وجعله

يراقب الوجود بوصفه موضوع ًا له ،وهو أول من بحث في نظرية المعرفة ،وقد رأى أن معرفة
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الحواس غير حقيقية ،وأن الوجود المباشر ليس هو الوجود الحقيقي ،وأن الوجود الحقيقي
هو التوسط المطلق أو الكلي وتساءل عن كيفية وصول العقل إلى هذا الكلي .ولقد تأثر
المنهج الجدلي عند هيغل بفلسفة هيراقليطس وهذا ما يعترف به هيغل نفسه .وقد جاء بعده
من عرض للصراع ولكنهم أنزلوه عن المكانة التي تبوأها في عهد صاحبه .وكان هناك من

عادى الجدل ويقال إن ألد أعدائه بارمنيد اإليلي .وقد وضع اإليليون أسس المنطق الشكلي
الصوري الذي أصبح فيما بعد منطق أرسطو .وعماد هذا المنطق -كما ذكرنا -هو فكرة
الهوية أو عدم التناقض .وهناك من أنكر على هيراقليطس أن يكون أبا الفلسفة الجدلية

وواضع أركانها في العالم القديم فجعلوا مهدها في الشرق ال في اليونان.

وقد أتی سقراط ( 399-470ق .م) ببعض محاوالت ديالكتيكية ،إذ كان يقابل

بين األضداد ويقايس بينها في الجدل ،ولكنه لم يدافع عن القضية ونقيضها في محاوراته

ليستخرج منهما معا شيئ ًا جديد ًا .وقد ذهب في المعرفة إلى أن العلم بالمتغيرات ليس من
العلم الصحيح في شيء ،العلم هو البحث عن الكلي وراء الجزئيات ،البحث عن المبادئ

الثابتة وراء الظواهر المتغيرة ،فلكي يكون العلم علم ًا يجب أن يتصف باليقين الذي ال

يزعزعه اختالف الناس وال اختالف العصور ،ألن الحقائق عنده ثابتة ال تتغير .فسقراط بحث

عن العلم اليقيني وعن التعريفات الشاملة وعن الماهية الحقيقية .وإذا لم يكن لإلنسان علم
صحيح ،فإن في جوفه حقائق يستخلصها من نفسه ومن نفوس اآلخرين ،فهي حقائق کامنة

ال يدري بها اإلنسان .ويرتكز المنهج السقراطي على اعتقاد أن األطفال يولدون وفي أنفسهم
جميع ألوان المعرفة ولكنهم يحتاجون إلى قليل من العون حتى يتذكروا هذه المعارف.
وقد حاول أفالطون ( 347-428ق .م) ،تركيز مذهب الديالكتيك ولوح إلى بعض مبادئه

ووسع نطاقه فجاوز معلمه سقراط .ونجد في أبحاثه بذور ًا ديالكتيكية .وبرغم ذلك فقد ظل
بعيد ًا عن الطريقة المعروفة التي تقوم على المثلث المشهور :القضية والنقيض والمركب.
فقد وضع األضداد أو المتقابالت بعضها بإزاء بعض .والديالكتيك لديه مثالي أو تصوري،

ويشبهه في هذا هيغل ،فكالهما يجعل الفكر مبدأ كل شيء .ويفرق أفالطون بين عالم الفكر

أو الروح وعالم المحسوسات ويرى أن األول أوجد الثاني .والمعرفة لديه ال تستمد من
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الحواس ،وإنما من الفكر ويكونها العقل وحده وأن التصورات العقلية تفسر الموجودات

المحسوسة .التصورات أو األفكار أو الكليات هي األساس المطلق لألشياء جميع ًا ،وهذه

الطبيعة الكلية األبدية أو الماهية الحقيقية لألشياء هي المثل( ،)12وهي توجد في عالم مستقل
متعال والعالم كله ليس إلاّ ظالالً لهذه المثل .واألشياء تتشبه بعالم المثل ورؤيتها تذكرنا بهذا

العالم فالمعرفة تذكر .وقد صدر عن هذه األفكار في تصوره للتاريخ ،وهو أول محاولة لفهم
تطور حياة اإلنسانية ،فالفكر أو الروح أو الله هو الذي يوجه حوادث التاريخ الذي يتطور في
حقب أو خطوات متتالية ويعيد نفسه في دورات محدودة( .)13أما أرسطو ( ۳۲۲-۳۸4ق.م)

فمن وجهة نظر الديالكتيكيين فإنه قد خنق الصراع في العالم القديم إذ جنح الديالكتيك إلى

االنحطاط بعده فلم يتنفس إلاّ في عهد األفالطونية الجديدة التي اصطبغت بالصوفية وقالت

بملتقى األضداد .وعلى الرغم مما قيل من أنه من خصوم الجدل إلاّ أن هيغل يستخلص من
جوف فلسفته أفكار ًا بالغة األهمية لمنهجه الجدلي ،ومنها فكرة المادة والصورة ،والمادة

هي الحامل غير المتعين لألشياء ،أما الصورة فهي تقابل المثل عند أفالطون ،فهي الكلي
الحقيقي .إال أن أرسطو رفض أن يكون لهذه الصور أو المثل أو الكليات وجود خاص في

عالم مستقل ،فذهب إلى أنها توجد في األشياء وحدها إلاّ ما يسميه منها بصورة الصور أو
(الله) فإنه يوجد مستق ً
ال عن األشياء .ومن أفكاره التي تأثر بها هيغل فكرة التطور ،فاألشياء
تتصارع باستمرار لكي تصل إلى أعلى صورة لها ،ومحاولتها الوصول إلى الهدف هي علة
الصيرورة في العالم ،وهي علة سير العالم بصفة عامة .فالعلة الدافعة لهذا السير أو لهذا

التطور هي الغاية أو الصورة أو الكلي ،إذ إن األشياء تحاول أن تصل إلى غايتها .ومن هنا

كانت الصورة هي الطاقة التي تحرك األشياء ،وهي موجودة في جوف الشيء من بدايته ،ولو
لم تكن موجودة فيه لما أمكن أن تكون له قوة على الحركة ،فهي موجودة منذ البداية بالقوة

وتصبح موجودة بالفعل حين تتحقق الغاية .وهكذا يفسر التطور بأنه ظهور ما هو كامن أو

مستتر إلى النور ،فما هو موجود داخلي ًا هو ما يظهر إلى العلن الصريح .ويسمي هيغل ما هو
مستتر أو کامن (في ذاته) ،وما هو ظاهر بالفعل (ما هو في ذاته ولذاته) .ومن هنا سنعرف
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أن مذهب هيغل ومذهب أرسطو يتفقان من حيث أن ك ً
ال منهما مذهب من مذاهب التطور.

فكل منهما مبني على تصور واحد لطبيعة التطور ،وهو أنه ال يعني انبثاق شيء جديد كل
الجدة ،بل هو انتقال من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل كما يرى أرسطو ،وهو انتقال من
الضمني إلى العلني كما يرى هيغل .وهذه الفكرة هي الفكرة األساسية في التطور في المنهج

الجدلي( .)14وقد أكد أرسطو في فلسفته للتاريخ أفكاره هذه عن التطور ،فالزمان هو حركة
األشياء النازعة إلى كماالتها على هذه األرض ،حتى تبدو األحداث فيه مدفوعة وراء غاياتها

على أساس فكرتي التقدم والتأخر .وكل شيء يتغير في زمان ،وصيرورة الزمان واألجيال
المتعاقبة جريان متصل ال يعرف إال بالحوادث الجسيمة .إن مسار التاريخ موجه توجيه ًا

غائي ًا من خالل سعي البشر لتحقيق أهدافهم .وتستمر حركة التاريخ بشكل دائري دون أن
ينفصل التاريخ عن الحتمية وحرية اإلرادة في فعل اإلنسان(.)15

ثم يستمر تاريخ الجدل في تطوره إلى العصر الحديث عبر عدد من الفالسفة منهم

اسبينوزا الذي كان له أثر مباشر في فلسفة هيغل ،ومن األفكار المهمة التي أخذها عنه هي

قوله( :كل تعين سلب) وهي الفكرة التي يصفها هيغل بأنها بالغة األهمية وأن اسبينوزا أول

من صاغها في مبدأ واضح ،فتعين الشيء معناه وضع حد له ومعنى ذلك أننا نفصله عن
األشياء األخرى فإذا قلنا عن الشيء إنه خير معناه فصله عن دائرة الشر ،وهكذا فاإلثبات
يتضمن النفي ويضيف إليه هيغل مبدأ آخر سبق أن صادفناه عند زينون اإليلي وهو أن سلب

التعين تعين أي إنه إذا كان كل سلب تعين ًا فإن كل تعين سلب أيض ًا ،وهكذا نجد أمامنا حركة
تبدأ من إثبات شيء ما وهذا اإلثبات يعني النفي إلاّ أن هذا النفي يعني تعين ًا جديد ًا وهذا

التعين الجديد سلب جديد يؤدي إلى تعين جديد ..وهكذا ،وعلى ذلك فحيثما صادفنا هيغل
يتحدث عن (قوة السلب الهائلة) فال بد أن نتذكر أن السلب عنده عملية خلق ألن الطبيعة

ال أن يكون ثقي ً
اإليجابية لشيء من األشياء تتوقف على تحديده وتعيينه فطبيعة الحجر مث ً
ال
صلب ًا إلخ ،وما دامت جميع التحديدات سلب ًا فإنه ينتج من ذلك أن تعتمد الطبيعة اإليجابية

لألشياء على السلب .والفكرة الهيغلية عن الالمتناهي مدينة بوجودها السبينوزا أيض ًا فكون
الشيء المتناهي ًا معناه أنه غير محدود ومن ثم فالشيء المتعين هو الشيء المحدد ألن
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التعين تحديد .وبناء على ذلك فالالمتناهي هو الالمحدود والذي ال حدود له ال صفات له،

فالالمحدود هو الفراغ الكامل والجوهر عند اسبينوزا هو هذا الفراغ الالمتعين(.)16

ومن فالسفة العصر الحديث الذين لهم أثر في فلسفة هيغل الفيلسوف الكبير ،عمانوئيل

كانت ( )۱۸۰4-۱۷۲4الذي مهد للمنهج الديالكتيكي ،كما سيتضح کام ً
ال لدى هيغل،
تمهيد ًا خطير ًا ووضع كثير ًا من أسسه وأعد للمذهب إطار ًا جامع ًا وقدم له خدمة كبرى .غير
أننا يجب أال نبالغ في تقدير أثر كانت في هيغل ،فنظن أن كل ما قاله هيغل يمكن أن يرد إلى

أصوله عند كانت وتالميذه ألننا بذلك نغفل أثر الفلسفات األخرى فيه ونتجاهل عبقريته هو،
وإن كان ذلك ال يمنع بالطبع من القول بأن من الصعب أن نفهم هيغل دون عالقته بكانت .لقد

استطاع كانت بفلسفته النقدية أن يقدم تشريح ًا منطقي ًا للمعرفة وأن يجيب عن سؤال :كيف

تصبح المعرفة ممكنة وأن يوضح األسس التي تقوم عليها وحدودها وإمكاناتها وطبيعتها.
ولقد رد على العقليين والتجريبيين بأن المعرفة ال تقوم على العقل وحده وال الحس وحده
وإنما ال بد من الجمع بين االثنين .فالتجربة الحسية هي مادة المعرفة ولكنها ناقصة بدون
العقل الذي يحتوي على المبادئ الضرورية أو المقوالت التي تجعل من التجربة معقولة

ويمكن معرفتها فهي روابط تجمع شتات التجارب الحسية .ولقد قسم المعرفة إلى عالم

التجربة من ناحية وعالم العقل من ناحية أخرى ،إال أنه عاد ورد هذه التجربة إلى مبادئ
العقل بل جعلها من صنع العقل نفسه .إن المعرفة عالقة بين العقل وموضوعات التجارب
وبهذا تتم لنا معرفة الموضوع ال كما هو في ذاته إنما حسب ما تقرره المقوالت التي في

عقولنا وتصوراتنا وبهذا فإن معرفتنا نسبية وليست مطلقة .وقد عارض هيغل إقفال كانت

ألبواب المعرفة وحصرها بعالم الظاهر .وكان كانت أول من حدد على وجه الدقة الفرق بين
العقل والفهم ،وجعل موضوع العقل الالمتناهي أو غير المشروط وموضوع الفهم المتناهي

أو المشروط الذي يقوم على الخبرة وحدها .وقد أشاد هيغل بفكرة الفهم .ومن األعمال
المهمة التي قامت بها الفلسفة الكانتية إبرازها لفكرة التناقض ،فالفكر ينزع نزوع ًا طبيعي ًا إلى

الوقوع في التناقض كلما حاول إدراك الالمتناهي .ومن هنا قدمت خدمة كبری للفلسفة حين

أشارت إلى متناقضات العقل ألن التعرف إلى هذه المتناقضات ساعد كثير ًا على التخلص من
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صرامة الفهم الميتافيزيقي ،كما ساعد على لفت األنظار إلى حركة الفهم الجدلية .لقد أغلق

كانت باب الالمتناهي أمام العقل النظري فهو لن يحصل من محاولته هذه على معرفة علمية،

إلاّ أنه فتحــه أمام العقل العملي عن طريق األخالق واإليمان .أما فكرة كانت عن المقوالت

فهي مهمة بالنسبة إلى النظرة الهيغلية إليها ،وهي عند كانت كلية خالصة وليست حسية ،وهي

أولية وليست بعدية كالحسية التي نحصل عليها بالتجربة .فالمقوالت سابقة على كل تجربة

ألنها الشروط التي تعتمد عليها التجربة .ولقد أخذ هيغل عن كانت فكرة التفرقة بين الكليات
الحسية والكليات العقلية ،واألخيرة هي المقوالت التي هي تصورات خالصة أي إنها ال

تحتوي على أي أثر للحس( .)17لقد رجح كانت كفة الفكر أو العقل على العالم الخارجي،

وهما من جملة األضداد التي ابتدعها واستغلها خلفاؤه من الرومانتيكيين األلمان .وأفضى

تحيزه إلى تغليب الذاتية على الموضوعية .وجاءت فلسفته للتاريخ تؤكد أفكاره الفلسفية
هذه ،فقد بحث العقل بوصفه جوهر ًا ذا كيان مستقل عن ظواهر الكون المادي ولكنه يتجلى

من خاللها ،ومنها ظواهر أو حوادث التاريخ التي هي من صنع اإلرادة اإلنسانية الحرة .وبهذا
استطاع أن يوفق بين مبدأ (القانون) الذي يمثله الفكر أو العقل الكلي ومبدأ (الحرية) الذي

يمثله االختيار اإلنساني على أساس أن جوهر العقل هو الحرية بالمعنى الذي وضعه هو
نفسه للكلمة في مؤلفاته الفلسفية ،وقد حاول أن ينفي أن هناك تناقض ًا بين حرية اإلرادة

والقوانين الطبيعية العامة مبين ًا أن االتساق قائم بين الطرفين .وهو يرى أن هناك هدف ًا عقلي ًا
خالص ًا يستهدفه الناس في أعمالهم ،وأن اإلنسان مزود بطبعه باالستعدادات الهادفة إلى

استخدام العقل وهذا يحتاج إلى القيام بالمحاوالت والممارسة والتهذيب کيما يتقدم من
مرتبة في النظر إلى أخرى تعلوها .وهكذا يجعل للعقل الحر درجة أعلى من الغريزة مقرر ًا
أن العناية اإللهية أو العقل الكلي الخالص ال تفعل شيئ ًا عبث ًا وليست مبذرة في استخدام
الوسائل المؤدية إلى غاياتها .فإذا كانت قد أعطت اإلنسان العقل وما يقوم عليه من حرية

اإلرادة فذلك دليل واضح على غرضها من تدبيرها ،فهي ال تريده أن ينقاد بالغريزة وإنما
يصدر عن إرادته العقلية الحرة .ويقر كانت بوجود استعدادات اجتماعية لدى البشر ويركز
اهتمامه كذلك على االستعدادات غير االجتماعية التي تجعل في اإلنسان رغبة في مقاومة
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اآلخرين ألن هذه المقاومة هي التي توقظ كل قوى اإلنسان وتحمله على أن يحقق لنفسه

 -مدفوع ًا بالطموح والنزعة إلى التملك والسلطان  -مكانة بين اآلخرين .ومن الصراع بين

هاتين اإلرادتين تبدأ الخطوات األولى الحقيقية التي تنقل اإلنسانية إلى التقدم والحضارة.
ويحمد كانت الطبيعة على الشقاق االجتماعي والعبث المتسابق المتحاسد والطمع النهم

في التملك والسلطان ،فلوالها لبقيت كل االستعدادات الطبيعية في اإلنسان راقدة لم تظفر

بحظها من النماء .وهكذا يتقدم التاريخ باإلرادة الحرة لإلنسان ،وأن ما نراه في التاريخ من

فوضى ومن انحطاط ليس بمجموعه العام وعلى المدى الزمني الطويل سوى حلقات من
سلسلة التطورات البشرية التاريخية التي تسير حتم ًا نحو التقدم والتطور إلى األحسن وإن

لم نشعر نحن بذلك بسبب من وضعنا النسبي المحدود من حيث الزمان والمكان .وتوجه
هذا التطور قوانین ثابتة كالتي تكشف عنها علوم الطبيعة ،وهي قوانين أخالقية كامنة في
عقلنا المجرد الخالص .وإذا صرفنا النظر عن هذه القوانين الثابتة فلن نكون بإزاء تاريخ

وطبيعة تسير بنظام بل أمام طبيعة عابثة ليس لها غاية إذ يخلي العقل الهادئ مكانه للصدفة

الداعية إلى اليأس والقنوط .إن هناك تاريخ ًا هادف ًا وهناك خطة سابقة للحوادث ،ومعنى

ذلك أن ثمة تقدم ًا ملحوظ ًا أو شيئ ًا يتبلور حثيث ًا وتباع ًا يريد أن يخرج إلى حيز الوجود .وهذا
الوجود المادي هو نضج العقلية اإلنسانية ،أي العقل والحرية األخالقية .ويتحدث كانت

عن حتمية تحقق هذه القوانين الثابتة في التاريخ ،على الرغم من أن البراهين المعطاة غير
كافية أو غير واضحة في كثير من األحيان .فأدلة كانت وبراهينه التي يقدمها كلها غائية .إن

كل االستعدادات الطبيعية التي زود بها اإلنسان قد هيأت لكي يتحقق من خاللها ذات يوم
الهدف المنشود کام ً
ال (.)18

وقد أضاف إلى ما عمره كانت ،غوته الشاعر العظيم ( )1832-1749الذي عبد

الطريق للوصول إلى من يعد أبا الديالكتيك الرومانتيكي ،إلى فخته ( ،)1814-1762الذي
أوصل المثالية إلى الذروة ،فلم يعترف بالطبيعة والمادة إال ليجعلهما مسرح ًا للفكر ،ومن
هذا التفضيل على المادة شالت كفة الديالكتيك لديه .وقد حاول شلنغ ( )1854-1775سد
الفراغ الهائل في فلسفة فخته فرفع مقام الطبيعة أو المادة إلى مقام الفكر أو الروح ،فتساوت
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الكفتان .وقد أدى إلى الديالكتيك خدمة جلى إذ أدخل عليه فكرة التطور الصاعد واضع ًا في
كل من الطبيعة والفكر مراتب محددة .وظل الديالكتيك بين يديه مفتقر ًا إلى دماغ منطقي

يميز بين الخطوط فال تتداخل وتلتبس ،فيجعله مؤلف ًا من سير الفكرة في أدوارها الثالثة:
عندما تكون في ذاتها وحين تصبح غير ذاتها وساعة تعود إلى ذاتها وهكذا يمر الكون الذي

هو مدار التطور في ثالث مراحل تمهد كل واحدة منها لما بعدها ،فتأتي الثانية أغنى من

األولى ،ثم تأتي الثالثة فتتجاوز السابقتين.

إن ذلك الرجل المنتظر كان هيغل رفيق شلنغ وتربه ،الذي قيل عنه إنه سيد الديالكتيك

وسيف الفلسفة القاطع ،وإن كل من جاء بعده عمد إلى ذلك السيف فإما أن يواصل الفتح

وإما أن يرتد فيضرب به وجه الرجل .ولوال ذلك الحسام لظلت العصا سالح المفكرين زمن ًا

طويالً ،والعصا ال تعدو أن ترض عظم ًا أو تهشم أنف ًا أو تهتم أسنان ًا ،ولظل يعوزها الغرار
اللماح يلتمع فيه الصبح بالفوز المبين(.)19

أفاد هيغل ( )۱۸۳۱-۱۷۷۰من متقدميه جميع ًا ،وقد أثر ما جاء به القرن الثامن عشر من

المدهشات في علم النبات والحيوان التي صورت الطبيعة ك ً
ال مضطرب ًا بالحياة في تصوره

األضداد والتحول الكيفي فيها .ولقد اجتمعت عناصر الديالكتيك كلها لدى هيغل ،وأولها

وأوسعها مدى هو عنصر الكلية الذي منه يدرك معنى األجزاء .والكلية في نظر هيغل تحلق
فوق الزمان ألنها تلف هنيهات الوجود كلها بنظرة واحدة ،الماضي والحاضر والمستقبل

كلها متصلة ،وهي واحد .فالماضي لك أن تتصوره هنا بذرة الشجرة متصل بالحاضر وهو
الزهرة وبالمستقبل وهو الثمرة .أما العنصر الثاني فهو عنصر الصيرورة والتطور والصيرورة
ركن عظيم في فلسفته .وقد بين في كتابه (المنطق) أن الكائن المحض والعدم المحض
يتساويان وأن الصيرورة هي الوسيط بينهما .الصيرورة انتقال من الموت إلى الحياة ومن

الحياة إلى الموت .وكتابه هذا ضربة قوية وجهت إلى منطق أرسطو ألن هذا المنطق يعتمد

مبدأ عدم التناقض ال بمعنى عدم وجود التناقض لكن بمعنى أن أحد النقيضين ليس هو اآلخر
وال يتحول إلى اآلخر وهو عكس ما ذهب إليه هيغل .أما االنتقال أو التطور فهو ال يجري

اتفاق ًا لدى هيغل وليس هو بالقدر األعمى ،ولكنه مبصر يجري ضمن حدود العقل ،فالتطور
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في صلب الديالكتيك وفي قلب قانونه .أما العنصر الثالث ،التضاد ،فعند هيغل ال يعرف

الشيء إال بضده ،وأن الشيء ينطوي على ضده ،فخاليا الجسم تنطوي على الحياة والموت
مع ًا .والتناقض هو جوهر األشياء ،وقد رد بهذا على كانت الذي ذهب إلى أن البحث في
جوهر األشياء يقود إلى التناقض فجعل التناقض أساس األشياء وبهذا أسس الجدل في علم
المنطق وأصبحت النظرة مختلفة عما هي عليه في المنطق القديم .فالتناقض أساس تكوين
األشياء وهو داخلي يوجد في داخل الشيء نفسه فكل شيء عبارة عن عالقة وأن نمو العالقة

الداخلية يؤدي إلى تكوين وصيرورة الشيء.

وقد وفق بين األضداد بهذه العالقة أو المصالحة أو المركب .أما العنصر الرابع فهو

التحول الكيفي ،فالصيرورة ليست تحوالً كمي ًا ،بل كيفي ًا .وأن التطور ال يجري على وتيرة
واحدة ،بل يثب وثبات جريئة وكل مرحلة في نظره تحمل ما قبلها وته ّيئ لما بعدها .ولهذه

الوثبات أهمية عظمى في التطور الهيغلي ،إذ يجب النظر إلى كل مرحلة منه بالنسبة إلى
مجموع المراحل األخرى ،فمن نظر إلى الرومانتيكية التي تلت الكالسيكية تبين الوثبة،

ولوال الوثبة لظل التطور في نمو كمي كما ينمو العدد مثالً .وهذه الوثبات غيرت وجه التاريخ
واألدب والفلسفة .إن الحركة الجدلية القائمة على التناقض والصراع تصل إلى نهايتهــا بعد
تحقيق غاياتها .وقد اختصر في كتابه (المنطق) كل نظرياته في الصيرورة والتضاد والكلية

العضوية والتحول الكيفي .ولقد أدخل في المنطق الحياة وجمع فيه المتضادات .وليس
الديالكتيك طريقة فقط ،ليس نهج ًا يلتزمه الفكر للوصول إلى الحقيقة ،هو الفكر نفسه حاو
ومحتوى ،جسم وروح مع ًا ،هو الفكر وحياة الفكر في الطبيعة والمادة (.)20

ويرتبط المنهج الجدلي عند هيغل بنظرية المعرفة ويعد هيغل أبا الفلسفة المعرفية في

العصر الحديث .ولقد آمن بإمكانات العقل غير النهائية فليست هناك أية عوائق تقف أمامها.
وأخذ على كانت تقييده للعقل بمعرفة الظاهر فأعاد العالقة بين العقل والمطلق الالمتناهي.

ويرتبط المنهج الجدلي عند هيغل بفكرة العقل فهو تعبير عن طبيعة العقل وماهيته وعن
أطوار تطوره أو هو حوار العقل مع نفسه .والعقل ليس هو العقل اإلنساني حسب بل هو

العقل الكوني أو العقل الكلي الذي هو األساس لكل ماهو موجود وهو مصدر القانون الذي
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يحرك ويطور كل الموجودات فهو الضرورة التي تحكم كل شيء وبهذا فهو ليس موجود ًا

خارج العالم بل في العالم بوصفه النسق الداخلي لهذا العالم .هذا العقل الكوني الذي هو

مصدر للعقل اإلنساني له ألوان مختلفة من النشاط والوجود وهو يفض نفسه في صور
مختلفة وتدرس فلسفة هيغل العقل في صوره المختلفة هذه وهي تنقسم على ثالثة أقسام-:

1 -1المنطق وفيه يدرس العقل أو الفكر المحض في ذاته ولذاته حيث الفكر في وسطه
الفكري الخالص ،هو عقل مجرد أي إنه ال يوجد وجود ًا فعلي ًا في العالم أي لم يظهر

بعد وهو هنا يمثل المعرفة المباشرة دون أية تحديدات ألن البدء األول ال يتوسط له
شيء كما ال يمكن أن يتحدد ويتعين أكثر مما هو عليه .ومع أنه يقول إنه وحده وليست
له عالقة بغيره يقول إن هذا الوجود الخالص يحوي في جوفه آخره ،وهو يحويه بالقوة

فآخره كامن فيه ،فالوجود امتص اآلخر في جوفه ومن هنا يوصف بأنه وجود لذاته
ناشىء من اندماج اآلخر في الذات بحيث ال يكون حد ًا وال سلب ًا بل جزء ًا مكون ًا لوجود

الذات .وهيغل بذلك يقف ضد الميتافيزيقا التي تقول أن ال وجود للتناقض في جوهر

األشياء.

2 -2فلسفة الطبيعة وتدرس الفكر عندما يخرج إلى اآلخر من عالمه الخاص إلى المادة
الصلبة ،يسلخ نفسه من وجوده الخاص من كونه عق ً
ال مجرد ًا إلى ضده ،إلى الالعقل،

إلى عقل غير واع إلى (الطبيعة) .إن الفكر الخالص أو الوجود للذات يتحرك بفضل ما
يكمن فيه من جدل .يخرج اآلخر من جوفه وينقلب من تلقاء نفسه إلى ضده ،ينقلب

إلى (الطبيعة) الخطوة الثانية .إن خروج مقولة من جوف مقولة أخرى ممكن في حالة
واحدة فقط وهي إذا كانت األولى تحوي الثانية .وهكذا يكون سير المنهج الجدلي

إظهار ماكان موجود ًا فيه بالقوة .إن الوجود الخالص ينقلب إلى ضده بنشاطه الخاص،

يتحول من تلقاء نفسه وبحركته الذاتية ينفصل ويتنوع .إن هذا الوجود الخالص يريد أن
يتعرف إلى نفسه في األشياء ألنه عندما ينفصل إلى الوجود أو الفكر وضده (الطبيعة)
يكشف عن التناقض واالختالف الكامن في الوحدة السابقة والتناقض معرفة ألن
النقيضين يتعرف أحدهما باآلخر ،فالهدف من إيجاد اآلخر هو هدف معرفي.
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3 -3فلسفة الروح ،حيث يعود الفكر من اآلخر إلى نفسه إذ يهجر الطبيعة في المرحلة
األخيرة ويعود إلى ذاته بصورة (الروح المطلق) متحرر ًا من عبودية الطبيعة إلى حياته
الروحية ولكنه ال يعود مجرد ًا أو خالص ًا كما في الماضي ،إنه اآلن العقل العيني الحي

الذي يوجد وجود ًا فعلي ًا في العالم .ومعنى ذلك أن المرحلة الثالثة تجمع المرحلتين
السابقتين في مركب واحد ،تجمع بين الفكر والطبيعة وهذا يتمثل بالوجود اإلنساني

فاإلنسان من ناحية جزء من الطبيعة فهو حيوان وهو موجود مادي خارجي يخضع
لسيطرة قوانين الطبيعة وهو من ناحية أخرى كائن عاقل له عالم روحي واسع .إن
التجسيد األعلى للفكرة المطلقة ال تبلغه إال في اإلنسان الذي يسعى عبر نشاطه الواعي

الهادف إلى تحويل العالم إلى إبداع ذاتي للفكرة المطلقة ويتجلى هذا اإلبداع عبر
ممارسة البشر لنشاطهم في بناء الدول والتنظيمات والمؤسسات االجتماعية المختلفة
وإبداع القوانين الموجهة لها ،فهذه اإلنجازات تمثل الوعي الذي يتجسد في التاريخ،

وكذلك يتجسد من خالل ما ينتجه اإلنسان من فن ودين وفلسفة أي اإلنجازات الروحية
لإلنسانية كما تتجلى في تاريخ العالم .هذه اإلنجازات تعبر عن التطور العقلي للبشرية

فهي تمثل تاريخ المعرفة البشرية (.)21

إن المراحل التي يمر بها العقل الكلي هي مراحل المعرفة نفسها التي يمر بها العقل

اإلنساني الذي هو جزء من العقل الكلي .وقد حدد هيغل مراحل المعرفة أو الوعي اإلنساني
وهي ثالث ،أما األولى :فيكون الوعي فيها ملتبس ًا مغمور المعالم والحدود قبل االنتقال إلى
اآلخر أو موضوع المعرفة .وكل ما يستطيعه الوعي في هذه المرحلة هو تأكيد وجود ذاته

ووجود أشياء خارجة عنه ،ولكنه يعجز عن تحديدها فتبقى ك ً
ال مبهم ًا .وفي المرحلة الثانية
يستفيق الوعي ويميز بين األشياء عندما ينتقل إلى اآلخر ،وفي هذه المرحلة تدب الحياة

في الوعي ويصير حركة وعمالً .وفي المرحلة األولى كان الوعي في ذاته ،أما اآلن فأصبح

لذاته .أما المرحلة الثالثة فهي الذات المطلقة الشاملة للمرحلتين السابقتين ،أي الوعي بذاته
ولذاته ،فها هي الذات تحقق موضوعها ويصبح الوعي ك ً
ال حي ًا .ولقد عبر عن مراحل اإلدراك

العقلي هذه التي يتحول فيها العقل عبر مراحله الثالث بـ (الوصف والتصنيف والتحليل).
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الفكرة الهيغلية تقدمت على ما تقدمها ،فليس الفكر مجرد ًا ،بل هو النابض الحي

المتحقق في األشياء .والفكر هو كل شيء عند هيغل ،هو المبتدأ ،وكل ما في الكون حديث
عنه وخبر .الفكر شائع في الكون شيوع الماء الغزير في الدوحة العظيمة ،بل هو البذرة األم

لهذه الدوحة تنمو جذور ًا وجذع ًا وأغصان ًا ثم ثمر ًا جني ًا ( .)22والتاريخ هو تعبير عن الفكر،
وخطواته هي الخطوات التي يقطعها الفكر في مسيرة المعرفة.

قدم هيغل فكرته عن مسار التاريخ البشري بأسره وهو مسار الفكر أو المعرفة وتعبير

عنها ،ولقد ناقش الطرق المختلفة التي يمكن أن يكتب بها التاريخ أو يفسر .ونبه إلى أنه

ال يقدم مجموعة من المالحظات العامة حول التاريخ وال يدرس تاريخ ًا جزئي ًا أو تاريخ ًا

قومي ًا ،أي تاريخ أمة من األمم ،بل التاريخ الكلي أو التاريخ العام أي تاريخ اإلنسان وتطوره
الحضاري بغض النظر عما في هذا التاريخ .ولهذا هو يبدأ بفحص المناهج المختلفة التي
يمكن أن يكتب بها التاريخ وقد حصرها في ثالثة هي :التأريخ األصلي والتأريخ النظري
والتأريخ الفلسفي .ففي التأريخ األصلي ينقل المؤرخ الذي يعيش في وسط األحداث ما
يراه أو يسمعه .وفيه يجد أن روح العصر التي كونت األحداث هي نفسها التي كونت المؤرخ

أو أثرت فيه والمؤرخ يهتم برواية أشكال منفردة من األحداث واألشخاص ،وتكون المدة
التي يكتب عنها عادة مدة قصيرة نسبي ًا ،وهذه هي أهم مالمح هذا النوع من كتابة التاريخ أما

التاريخ النظري فإن المؤرخ ال يعيش في األحداث ،وإنما هو يجاوز العصر الذي يعيش فيه
لكي يؤرخ لعصر آخر ،ويروي أحداث ًا لم يشهدها .ويبدو في هذا النوع من الكتابة أسلوب
المؤلف في عرض الوقائع وتفسيره لها .أما الكتابة األخيرة وهي التاريخ الفلسفي فهي دراسة
التأريخ من خالل الفكر ،أي الفكر اإلنساني ألن التاريخ هو تاريخ البشر وليس تأريخ ًا ألية

موجودات أخرى ،وما يميز البشر هو الفكر أو الوعي أو العقل أو الروح .والتأريخ الحقيقي
لإلنسان يبدأ مع ظهور الوعي فإذا كان موضوع التأريخ هو الحياة البشرية في امتدادها الزمني

على األرض وما يحكم هذه الحياة من عوامل فإن التأريخ ال يبدأ  -كما يرى هيغل  -في
المراحل التي يكون فيها اإلنسان متحد ًا بالطبيعة عاجز ًا عن التعرف إلى ذاته .التأريخ هو

تأريخ نشأة الوعي أو الفكر إذ إن الفكر جوهري بالنسبة إلى اإلنسان ،فهو الخاصية التي
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تميزه من الحيوان وكل ما هو إنساني ال يكون كذلك إال من حيث ما فيه من فكر .وينظر
إلى أعمال اإلنسان طوال التاريخ بأنها مظهر خارجي للتفكير وليس مجرد أحداث .ويترك

المؤرخ الفيلسوف للمؤرخ التجريبي البحث في الوقائع التاريخية وجمع المعلومات
والمادة والوثائق وما إليها .وينحصر دوره في تفسير أحداث التاريخ بوصفها تجلي ًا لحركة

الروح العاقلة في الزمان .إن الدراسة الفلسفية للتاريخ أو فلسفة التاريخ تابعة للمعطيات
التاريخية ومستخلصة من وقائع التاريخ بحيث تكون هذه الوقائع أساسها ومرشدها،

فالمؤرخ الفيلسوف ال يذهب إلى دراسة التاريخ وفي رأسه مجموعة من األفكار القبلية،
وال يحاول أن يلوي أحداث التاريخ لكي تتفق مع هذه األفكار ،وهيغل ينفي نفي ًا قاطع ًا هذا

االتهام الذي يوجه إلى الدراسة الفلسفية.

الفكرة التي تجليها فلسفة هيغل هي الفكرة التي تقول إن العقل هو جوهر الكون أي

ما يكون به وفيه وجود کل واقع حقيقي وبقاؤه .وهو الطاقة الالمتناهية للكون وأنه يسيطر
على العالم ،وأن تاريخ العالم يتمثل بوصفه مسار ًا عقلي ًا .وليس العقل من الضعف بحيث
يعجز عن إنتاج أي شيء ،وإنما هو العامل الفاعل في التاريخ والواقع .وأن اإلنسان ينظم

الواقع وفق ًا لمتطلبات تفكيره العقلي الحر بدالً من االكتفاء بتشكيل أفكاره وفق ًا للنظام القائم

والقيم السائدة .ولما كان اإلنسان موجود ًا مفكر ًا فإن عقله يتيح له أن يتعرف إلى إمكاناته

الخاصة وإلى إمكانات عالمه ومن ثم فهو ليس واقع ًا تحت رحمة الوقائع المحيطة به ،بل في
استطاعته أن يعرف الواقع ومن ثم يسعى إلى تغيير الواقع إلى أن يصبح متماشي ًا مع العقل.

وبهذا يغير الواقع دائم ًا ويصنع تاريخ ًا جديد ًا ،وأن كل تغيير وكل تقدم للتاريخ يعبر عن
تحقق أعلى للعقل والتاريخ بأسره هو تقدم العقل والفكر .فالعقل هو جوهر التاريخ البشري

وحاكمه كما أنه جوهر الطبيعة مع فارق هام جد ًا هو أن العقل الذي يحكم التاريخ هو عقل
واع بذاته ،أي هو العقل البشري الذي يعرف ويعي ويدرك ما يفعل .وال يعني القول أن العقل

يحكم التاريخ إقحام أفکار فلسفية على التاريخ ،بل هي نتيجة مستخلصة من دراسة التاريخ.
وهيغل يسوق هذه النتيجة بداية لمقدمته ويقول إنه استنتجها من تاريخ العالم ،وقد برهن

عليها نظري ًا في المنطق ،ولهذا هو يفترض أنه سبق أن برهن عليها في فلسفته النظرية.
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لقد احتلت فكرة العقل  -كما قلنا  -في فلسفة هيغل مكانة مركزية حتى أن فلسفته

بأقسامها الثالثة ال تدرس إال موضوع ًا واحد ًا هو العقل في مراحل رحلته الثالث(.)23

وعبر هيغل عن العقل أو الفكر الكلي الذي مسار التاريخ تعبير عنه وتجسيد له

بالمطلق .وهنا نريد أن نوضح تعابير هيغل عن المطلق وتفسيره له لكي ندفع عنه بعض
التصورات غير الصحيحة .فلقد تصوره بعض منتقدي هيغل بأنه تجريد ووهم وخيال،
ولذا وصفوا مذهبه بأنه نسق من األفكار الفارغة التي بنيت في الهواء .وقالوا عنه بأنه ليس

له ولن يكون أي تطبيق على األشياء في االطالق فهو تجريد کاذب .ولكن المطلق ليس
كما تصوره هؤالء ،فهو ليس مجموعة من التجريدات الفارغة الكاذبة ،وليس كائن ًا مبهم ًا

ال يمكن معرفته .المطلق هو األفكار والتصورات التي تقال عن األشياء والتي تتألف منها
حقائق األشياء ،إذ إن الحقيقة والمعرفة عبارة عن تصورات كلية تؤلف بين األشياء في الفكر

وتتألف منها األشياء إنه العقل الذي فيها ،هو عقل العالم الموجود فيه منذ األزل ،إنه العقل

الكوني ،كما أنه عقلنا الذاتي الذي يستنبط هذا العقل الموضوعي أو يبحث عنه( .)24وبهذا
يمكن أن يكون المطلق أية فكرة وأي تصور باستثناء األمزجة المحض أو الهوى أو الدوافع
المغرقة في الذاتية ،أو ما هو ليس جوهري ًا أو أساسي ًا ،فكل األفكار تتصل بالمطلق وتعبر عنه،

ولكن على أن تكون عامة وكلية ،فالمطلق هو أفكارنا ،وما هو عام وأساسي وجوهري فيها.
وهذا يبين لنا معنى أن يكون الفن مث ً
ال لدى هيغل تعبير ًا عن المطلق ،وهو يعبر عن أفكار

الفنانين واألدباء ومشاعرهم .إن الفن يصور المصالح األساسية والكلية للجنس البشري مثل
مصالح األسرة والحب والدولة والمجتمع والواجبات األخالقية واالنفعاالت كانفعال حب

الوالدين واألطفال والوالء وإجالل الشرف ...إلخ .وهذه الموضوعات تعبر عن المطلق،

وهي ال تظهر في الفن في صورة كليات مجردة ،ألن الفن ال يدرس المجردات وإنما يتحرك
باستمرار في دائرة العيني والفردي .وهي تؤثر فينا وتكون أمثلة لموضوعات فنية رفيعة.

أما أمزجة الفرد وأهواؤه فال تستطيع وحدها أن تحدث ذلك التأثير ألنها ليست أفكار ًا

وانفعاالت كلية للجنس البشري .إن االنفعاالت والتصورات الكلية هي وحدها التي يمكن

أن تكون موضوع ًا للفن .ولكونها كلية فهي تجليات للمطلق ،ألن المطلق هو العقالنية وهو
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الكلية( .)25ومن هنا فإن الفن وكل ما تفعله اإلرادة البشرية ومعه حوادث التاريخ ال يستهدف
بلوغ غايات غير أساسية وال يستهدف مطالب خاصة وحاجات ذاتية ال معنى لها في مسار

العالم ،إنها تؤثر في الغرض الجوهري للعالم .وهذه الغايات تندرج تحت غايات أخرى
أبعد منها وتكون وسيلة لتحقيقها .فعمل اإلرادة إذن يرتبط بالمطلق حتى في تجلياتها التي
تبدو بعيدة عنه .والنظرية التي تحط من قدر األعمال العظيمة وتهون من إنتاج العظماء ألنها

ترى فيها إشباع ًا لدوافع أو حاجات ذاتية هي نظرية سطحية ال قيمة لها ،ألن اإلشباع الذاتي

للفرد عن طريق عمله وإرضاء حاجاته وغاياته ليس تعبير ًا عن الدافع الشخصي المباشر
فقط ،وإنما له غايات كلية وله قيمة مطلقة .ولكن ليست أفعال اإلرادة كلها تعبير ًا عن الكلي

وإنما قد تكون تعبير ًا عن األهداف الشخصية والمصالح األنانية التي تتعارض مع الكلي أو

المطلق(.)26

ويؤكد هيغل هذا التفسير للمطلق دائم ًا .وقد عبر عن المطلق الذي التاريخ تعبير عنه

بأنه غاية ضمنية في عقول األفراد والشعوب .إنه وجود بالقوة يحتاج إلى عامل يخرجه

إلى الوجود الفعلي .وهذا العامل هو إرادة اإلنسان وعواطفه وتصوراته وأن الوسائل التي
يستخدمها المطلق أو العقل أو الروح هي حاجات الناس ودوافعهم ومصالحهم الخاصة

وإشباع رغباتهم الذاتية .وإن ما يتحقق طوال التاريخ من مبادئ وأفكار عامة يحتاج إلى
منفعة شخصية أو حاجات جزئية هي العامل الذي يخرج هذه المبادئ العامة إلى حيز

الوجود الفعلي ويجعلها تتحقق.

إن ما يحرك التاريخ هو االنفعاالت البشرية الجزئية التي تخرج الغاية العامة للتاريخ

وترتبط بها .إن التاريخ العام يبدأ بغاية ضمنية تتحقق عن طريق االنفعاالت والمصالح
الجزئية ،إذ إن انفعاالت البشر وهي تشبع نفسها تؤدي إلى ظهور القانون والنظام والدولة،

أي ما هو کلي وعام .إن الفعل الجزئي يؤدي إلى نتائج كلية أو عامة وإن رجاالت التاريخ أو
األفراد التاريخيين هم الذين يكمن في أهدافهم ذلك المبدأ العام .هم أولئك الذين تتضمن

غاياتهم الجزئية الخاصة تلك المسائل الكبرى .إنهم يستمدون فعلهم من منبع خفي لم
يبلغ بعد مرحلة الظهور أو الوجود الحاضر ،من الروح الداخلية التي ما تزال تحت السطح
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تضغط على العالم وكأنها تضغط على قشرة خارجية .ويبدو أنهم يستمدون دوافعهم من

أنفسهم ومصلحتهم وعملهم حسب وأنهم يعبرون عن غاياتهم الخاصة ،لكنهم كانوا

حكماء عصرهم ولقد فهموا األمور على نحو أفضل ولديهم بصيرة بمتطلبات العصر ،أي
بما آن أوانه .وكانت مهمتهم أن يعرفوا الخطوات التي ينبغي لعالمهم أن يخطوها .وهذه

الخطوات هي هدفهم المنشود الذي يكرسون له جهدهم وطاقتهم .هؤالء يستمدون أكثر من

غيرهم أو يجسمون أكثر من غيرهم العقل الكلي أو المطلق الذي هو العقل الكامن في نفس

اإلنسان ،أو األفكار والغايات الضمنية في عقله .إنه الخير والعدل والمثل العليا التي في

نفسه .فالمطلق أو العقل الكلي ليس تجريد ًا حسب ،بل هو مبدأ حي قادر على تحقيق نفسه
في الوعي واإلرادة الفردية وهو يتجلى عن طريقها على الرغم من أنه ال يتجلى في النفس

البشرية إلى أقصى مدى ( ،)27ولكنه لدى هذه الشخصيات الكبيرة أقرب إلى العقل الكامل
منه لدى األفراد العاديين ،وهذا يفسر احتفاء المثالية بهؤالء األشخاص.

ولقد فسر الفيلسوف فويرباخ (المطلق) أو (الروح) أو (العقل الكلي) لدى هيغل

الذي هو المبدأ األصلي أو الجوهري بأنه (العقل الوطني) الذي هو درجة من درجات تطور
العقل الكوني والذي هو إحدى مراحل تطور الفكرة المطلقة فالعقل الوطني هو التجسد

العملي للعقل الكوني في مرحلة من مراحل تطوره ومن مجموع مراحل التجسد في العقل

الوطني للشعوب في مراحلها التاريخية ومستوياتها الحضارية المختلفة يتكون العقل الكلي
أو المطلق أو الروح .ولهذا وصف هيغل تجلي المطلق وتطوره من خالل تطور منجزات

العقل البشري ،فهو يتجلى في تطور التاريخ البشري الكلي وفي تطور الفنون واآلداب
والدين والفلسفة التي تعبر عن وعي العقل البشري .وبهذا التفسير درسنا معنى المطلق

أو الروح أو العقل الكلي في بحثنا هذا فكان فكرة عامة تتضمن معنى (التجديد) نادى بها

المجددون أولئك الذين لديهم بصيرة بمتطلبات العصر وبما آن أوانه .إن العصر يقتضي

التجديد لدحر القديم المتخلف ،فهؤالء عبروا عن وعي الشعب في مرحلة من مراحل

تطوره بفكرة (التجديد) التي تعني (المطلق) الذي هو الغايات الضمنية في الوعي واإلرادة

الجماعية لديهم وليس هو شيئ ًا مجرد ًا خارج وعي المجددين.
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لقد أساء بعض دارسي هيغل تفسير ما يريده بالمطلق أو العقل أو الروح الكلي فلقد

تصوروه شيئ ًا خارج الوعي والروح البشري .ومن هنا راحوا يؤكدون أنهم وجدوا ثغرات في
استنباطه ،وأن استنباطه ليس سليم ًا .فبينوا أنه حسب ما يقرره مذهبه فإن ما يظهر في مسار
تاريخ الفكر من تناقضات في جوفه ،ال بد أن تلغي نفسها بنفسها «إذ يجب أن ال نكون نحن

سواء كنا أفراد ًا أو اإلنسانية بصفة عامة الذين نجد تناقض ًا داخل الفكرة ثم نفتش عن فكرة
جديدة تحل هذا التناقض ،فهذه الفكرة الجديدة يجب أال نجدها نحن ،بل الفكرة القديمة
هي التي يجب أن تستخرج بنفسها هذه الفكرة من داخلها ،وبعبارة أخرى فاالنتقال يجب

أن يكون موضوعي ًا وليس فع ً
ال ذاتي ًا لنا ..ثم يقال لنا بعد ذلك أن الروح البشري يتغلب على
هذا التناقض عن طريق لون من ألوان الفن ،فلم نر كيف تستخرج الفكرة القديمة من جوفها

الفكرة الجديدة ،وإنما نحن البشر الذين نفعل ذلك ،وهم اإلغريق في هذه الحالة ،وهكذا

فإن االنتقال ال يبدو أنه يسير بضرورة منطقية ،فهو ليس إال ضرورة ذاتية يخبرها الروح
البشري بوصفها حاجة ،وهي التي تشبعها بنفسها بأن تخلق نوع ًا جديد ًا من أنواع الفن.
وهكذا نجد أن كل دين يظهر أمامنا يطور تناقضات تحلها أديان أعلى ،لكن االنتقاالت ذاتية
وليست موضوعية .ولهذا السبب نفسه فإننا ال نجد انتقاالً حقيقي ًا أصي ً
ال من دائرة الفن إلى

دائرة الدين»( .)28أما الشرح الصحيح لهذه االنتقاالت الذاتية وغير الموضوعية من إحدى
األفكار إلى األخرى ،فهو« :يمكن أن نشرح استنباط الدين من الفن على ما هو عليه كما يلي:

الروح المطلق هو بصفة عامة إدراك المطلق بواسطة العقل البشري»( .)29فالعقل البشري هو

الذي يعبر عن حركة المطلق بتجاوزه للتناقضات التي تظهر في أثناء تلك الحركة وانتقاله

منها إلى مراحل جديدة ،وهذا ما يقوله هيغل .وسوف نتابع في بحثنا كيف أن الفكر النقدي
وهو فكر النقاد الداعين إلى التجديد يكتشف تناقضات في جوف الفكر وأنه يلغي بنفسه هذه

التناقضات ،فالتجاوزات واالنتقاالت إنما هي تجاوزات وانتقاالت ذاتية هي فاعلية للعقل
البشري.

إن حركة العقل البشري هي إذن حركة المطلق الذي هو ضمني في األفكار والمشاعر

اإلنسانية الذاتية ،وهو يحقق نفسه عن طريقها ،وهذه هي الوحدة بين الضرورة والحرية -
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كما يبينها مذهب هيغل في وحدة األضداد  -إن المسار الباطني للعقل المجرد هو الضرورة،
وما يعرض من هذا العقل المجرد في اإلرادة الواعية للبشر بوصفه مصلحتهم الخاصة هو

الحرية .إن العقل هو الكلي العام أو المطلق الذي في اإلنسان ،وهو الذي أطلق عليه من

زاوية نشاطه الخاص وقدرته على التعين الذاتي اسم الحرية ،وأن تنفيذ خطة العقل الكلي
هو التاريخ الكلي للعالم .إن الوعي الذاتي هو القطب المضاد للفكر في صورته العامة.
الفكر الكلي أو العقل الكلي أو المطلق يوجد بوصفه المجرد بأنه الشمول الجوهري لألشياء

أو قانونها الداخلي ،ويوجد في اإلرادة الحرة لألفراد ،وهذا هو انعكاس الكلي في الفردي
هو الوعي الذاتي الفردي الذي هو القطب المضاد( ،)30وهو التحديد المتناهي والتخصيص
الجزئي ،وهو الجانب المتعين من الوجود المطلق .ومن الصراع بين الجانبين تتكون حركة

التاريخ ،إذ إن التناقض منطق للصراع وللحركة في المنهج الجدلي عند هيغل .إن تاريخ

الفكر النقدي الذي ندرسه هو تاريخ الصراع بين المطلق الذي هو الدعوة إلى التجديد

والقطب المضاد له وهو الجانب المتعين والمتحقق من الدعوة إلى التجديد والمتمثل

باألدب الجديد وهو الجزئي والمتناهي ومن الصراع بينهما كان تطور تاريخ الفكر النقدي
األدبي في المرحلة التاريخية التي ندرسها.

إن تاريخ العالم هو تعبير عن حركة العقل ،تعبير عن عملية المعرفة .إنه مسار يكافح

فيه الفكر لكي يصل إلى وعي بذاته ،أي لكي يكون حر ًا ،ومن هنا فهو ليس إال تقدم الوعي

بالحرية ،إنه سلسلة من تطور الوعي بالحرية .الفكرة التي يعبر عنها التاريخ هي الحرية،
والتاريخ هو المسرح الذي تتجلى به ،التاريخ عرض لفكرة الحرية وهي وجود بالقوة ،كمون،

لكنها تطور نفسها وتصبح خارجية ظاهرة متمثلة بالتاريخ( )31من خالل األداء البشري لمن
يصنع التاريخ.

إن الطبيعة الجدلية للروح أو الفكر أو الوعي بالحرية تتخذ صور ًا متعاقبة يتجاوزها

على التعاقب .وعن طريق عملية التجاوز للمراحل السابقة يكون أكثر غنی وعينية في الواقع.
والفكر يتحقق باستمرار عن طريق ضده  -ألنه به يتحدد أو يتعين  -فهو شيء مجرد وعام

وكلي ،أو هو وجود من أجل ذاته ،أو وجود بالقوة ثم يظهر إلى العالم الخارجي .وإنه يحتاج
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إلى عامل آخر يخرجه ويحوله من اإلمكان إلى التحقق الفعلي ،وإن هذا العامل الثاني هو
اإلرادة .وهي تعني فاعلية اإلنسان ،فبهذه الفاعلية وحدها يتحقق الفكر ،وينتقل إلى حيز

الفعل .ومعنى ذلك أن كل ما تحقق طوال التاريخ من مبادئ وأفكار (عامة) قد احتاج إلى
منفعة شخصية أو حاجات (جزئية) تكون بمنزلة العامل الذي يخرج هذه المبادئ العامة

الكلية ويجعلها تتحقق .وعلى ذلك لم يتم إنجاز شيء دون اهتمام خاص من جانب الفاعل.
إن الدوافع الجزئية والرغبات الشخصية تتعارض مع األفكار الكلية في مراحل الصراع

أو مراحل التحقق األولى للتاريخ .وينشأ بينهما صراع  -يقتضيه مبدأ التناقض  -يقوم به
العقل لكي يتحقق ويكشف عن نفسه في النظم السياسية التي ينشئها فيلغي التعارض بينه

وبين الدوافع الجزئية ،فهناك إذن جانبان أساسيان لحركة التاريخ ،هما الجانب الذاتي

الجزئي ،وضده الجانب الكلي المجرد ،ومنهما مع ًا يتألف نسيج التاريخ وتقوم الدولة.
ومن تعارضهما ينشأ الصراع التاريخي وتتقدم حركة التاريخ نحو غاياتها .والمهمة العميقة

للفلسفة هي فهم الرابطة المطلقة لهذا التضاد ،والسعي إلدراك الوجه الواقعي للفكر وتبرير

الواقع الحقيقي لألشياء وكيف يؤدي الفعل الجزئي إلى نتائج كلية أو عامة .وفلسفة هيغل
الحظت كل ذلك وصورت العالقة بينهما كما تجلت في التاريخ وبينت أن الدولة هي

الشكل الذي يتحقق فيه العقل أو الفكر أو الروح في التاريخ ،وهي الحقيقة الواقعية التي
يجد فيها الفرد حريته الخاصة ،ذلك ألن اإلرادة التي تطيع القانون وتخضع له هي وحدها

اإلرادة الحرة ،ألنها تطيع نفسها وتخضع إرادة اإلنسان الذاتية للقوانين فيتالشى التعارض

بين الحرية والضرورة الخارجية المتمثلة في القوانين .ونحن نكون أحرار ًا حين نعترف
بهذه القوانين .إن المجتمع والدولة هما الشرطان األساسيان لتحقيق الحرية ،ألن القانون

واألخالق التي يستندان إليها تحد من النزوات والمشاعر األنانية واألهواء الذاتية ،وهذا

الحد ليس قيد ًا على الحرية إنما هو شرط الزم للتحرر .وأن تحقق الحرية هو نهاية لحركة

الفكر في التاريخ وهو يتخذ الجانب الذاتي وسيلة لهذا التحقق ،والصورة التي تتحقق فيها
الدولة تضم الجانب الذاتي والجانب الموضوعي .إن تاريخ العالم ليس إال ترويض اإلرادة

الذاتية على الخضوع للنظام وجعلها تطيع المبدأ العام (.)32
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إن اإلرادة الذاتية تمثل الجانب الجزئي الذي يعارضه الجانب الموضوعي أو العقل

الكلي المجرد ويتجاوزه .وكل جانب جزئي ذاتي يمثل مرحلة من المراحل التي يقطعها

العقل أو خطوة من الخطوات التي يخطوها في سبيل تحققه الكامل في التاريخ أو الدولة

وفي سبيل معرفته لذاته.

لقد بين هيغل أنه إذا كان التاريخ تعبير ًا عن العقل أو عن المعرفة العقلية فإن كل معرفة

وكل إدراك وكل تصور أو كل فكرة ،إنما هي حركة ثالثية للعقل ينتقل فيها بين الموضوع
ونقيضه ثم العالقة بينهما ،أو بين إيجاب وسلب ثم جمع بينهما ،أو بين القضية والنقيض
والمركب منهما .وهذه الخطوات الثالث إنما هي في الحقيقة خطوة واحدة ثالثية اإليقاع،

أو ثالثة جوانب لشيء واحد ،فهي مدمجة في ناتج واحد هو العالقة بين الطرفين المتعارضين

التي تسمى وحدة المتعارضين أو التوسط بينهما( .)33إن تطور التاريخ لدى هيغل هو تطور

للوعي الذي يمر بهذه الخطوات ،تطور للفكر أو للعقل وهو يقطع المراحل ليصل إلى
المعرفة وهي الغاية التي توجه سیره .ودراسة التاريخ هي دراسة لنشاط العقل في عملية

المعرفة ومراحل التاريخ خطوات تعبر عن الوعي والمعرفة .إن هذه الخطوات أجزاء أو
مراحل لسير التاريخ ،وهو يتجاوز هذه المراحل ،وهو يتقدم من خالل تجاوز هذه المراحل

أو األجزاء.

إن كل مرحلة تاريخية وكل حادثة تاريخية إنما تعبر عن وعي ومعرفة .وكل وعي أو كل

فكر يعبر عنه في التاريخ إنما هو خطوات ثالث للعقل وللتاريخ .إن هذه الخطوات الثالث

تمثل تاريخ األفكار وتاريخ األشياء .فمن الشيء إلى نقيضه إلى الجمع بينهما في المركب

وهي الخطوة التي يتم فيها الفهم والمعرفة .فتاريخ الشيء وجود غیر متعين ثم انتقال إلى
الضد ثم المركب أو العالقة .وهذا هو تاريخ األشياء ومنه حوادث التاريخ اإلرادي .فليست
إالرادة إال معرفة ،ولكنها معرفة عملية تستحدث التاريخ ،إنها الذهن العملي أو العقل

العملي .إن اإلرادة معرفة ،ولكنها معرفة تحاول صنع أو تشكيل العالم بنشاطها الخاص،
فمما يضاد طبيعة اإلرادة أن تجد العالم على نحو ال يتفق معها ثم تتركه على ما هو عليه،

فهي تسعى لتشكيل العالم ليتفق معها .فالمعرفة التاريخية أو اإلرادة التي تعبر عنها حوادث
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التاريخ اإلرادي معرفة تريد تحويل نفسها إلى واقع .فهي مضمون يسعى إلى أن يتحول إلى

الشكل.

ولما كانت اإلرادة معرفة ووعي ًا فإن هذا معناه أن العالم يتشكل وفق ًا للوعي أو المعرفة

أو العقل ،وهذا يعني أسبقية المعرفة على الواقع ،وأن الواقع تعبير عن المعرفة .إن اإلرادة

هي األنا المفكرة واألنا الفاعلة .واإلرادة ال تبلغ ما تريده دفعة واحدة ،إذ ال بد لها من

خطوات ،وهي خطوات ثالث ما دامت معرفة .ولهذا فهي تعاني نقص اإلشباع في اإلرادة

حتى تتجلى في العالم .إنها تحول الوعي إلى واقع ،تجلي الفكر في العالم الخارجي ،توجد
نفسها في العالم الخارجي وتتأمل نفسها على نحو موضوعي .وليس العالم الخارجي هو
عالم الطبيعة ،إذ إنه عالم موجود بالفعل لكنه العالم الموضوعي الذي تخلقه اإلرادة لذاتها

لكي تصبح موضوعية .وهو عالم المنظمات والمؤسسات واألعراف والعادات والحقوق
والواجبات واألخالق ،الخ وهذه عبارة عن العقل أو الوعي أو الروح وقد أصبح صلب ًا ،أي

الروح أو العقل أو الوعي الموضوعي(.)34

إن التاريخ لحظات أو خطوات ثالث كما أن المعرفة خطوات ثالث .إن هذه الخطوات

أو االنتقاالت للشيء هي تاريخ الشيء ،تطوره عبر هذه المراحل الثالث ،فالتاريخ تطور أو

انتقال .ولهذا فالنظرة الحقيقية إلى الشيء هي أن ننظر إليه على أنه تاریخ ،ألن تاريخ الشيء
هو وحده الذي يكشف عن حقيقته ،ألنه قصة تكوينه .إن تعريف الشيء هو تتبع تاریخي

لتكوين الشيء ،الكشف عن الكفاح الذي قام به حتى يتمكن من تأكيد وجوده( .)35وهنا
نرد من خالل فلسفة هيغل على األفكار التي تنطلق في دراستها لحقائق األشياء من إغفال
التاريخ (.)36

ولقد عبر سير الفكر في التاريخ وتجليه من خالله  -لدى هيغل – وكذلك تجليه من

خالل تاريخ الفنون واآلداب وكل العالم الموضوعي الذي تخلقه اإلرادة  -وهو ما تتضمنه

(فلسفة الروح) التي تتألف من -1( :الروح الذاتي  -2الروح الموضوعي  -3الروح
المطلق) .عن هذه المراحل الثالث فقد جاءت كلها في مراحل ثالث ألنها كلها تعبر عن
حركة الفكر والمعرفة والمعرفة حركة ثالثية للفكر ،كما قلنا .ويعين هيغل المراحل الثالث
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التي تمر بها المعرفة التاريخية من خالل العالقة بين الفكر وهو فكرة الحرية والتجسد
المادي لهذه الفكرة في المراحل التاريخية التي تعبر عن فعل اإلرادة أو المعرفة اإلنسانية،
وهذه المراحل هي:

1 -1مرحلة المعرفة المباشرة ،حيث أحد الضدين وليس معه اآلخر ،فهو لذلك غير متعين،
وهذا يتجلى في التاريخ في طغيان المادة أو التجسد المادي على الروح أو المضمون

الذي يكافح لكي يعثر على تعبيره الكامل ولكنه يفشل في الوصول إليه واإلشعاع من

خالله لعدم سيطرته على الوسط المادي بسبب طغيان المادة عليه .فالذهن البشري
يكافح لكي يعبر في التاريخ عن أفكاره لكنه يعجز عن أن يجد لها تجسيد ًا كامالً .إن

الفكر يبقى کامن ًا هنا ،ال يتجلى ،فهو غير واضح وال محدد ،ألن الوضوح يتطلب تكافؤ
الفكر والمادة ،والمادة هنا وحدها بال فكر إنها أحد الضدين بدون اآلخر.

2 -2مرحلة االنتقال إلى الضد ،وهي مرحلة العالقة بين النقيضين ،مرحلة ظهورهما
وظهور التناقض ،ولكن قبل أن يتحدا اتحاد ًا مطلق ًا .وفيها يتجلى التوازن الكامل

بين المادة والروح أو الفكر ،والتكافؤ بين الشكل والمضمون ،فهنالك تجسيد كامل
للفكرة ،ولكن في صورة حسية فالفكر والمادة يقفان على مستوى واحد ،الفكر کامالً،

والصورة الحسية كاملة وكافية إلى حد كبير أو إلى أعلى حد يمكن أن يصل إليه أي

شكل حسي خالص .فالصورة حسية خالصة ،والفكر كلي خالص ما هو فکري خالص

يدرك في إطار الحسي الخالص.

3 -3المرحلة الثالثة ،وهي مرحلة انطباق الشكل على المضمون ،إذ يتمثل المضمون
المطلق في صورة مطلقة فالعقل الكلي قد انفصل اآلن عن الحسي فهو في صورة

فكرية خالصة ،وقد أصبحت الفكرة ذات ًا وموضوع ًا في آن .فالذات والموضوع أو
الفكر والواقع التاريخي متحدان وقد وصال إلى التوفيق المطلق بينهما ،وهذه هي
مرحلة الفهم والمعرفة .وهنا يتم مسار تاريخ العالم ويكتمل .وهذه الصورة الكاملة

للفكرة الكاملة ال تظهر في العالم منذ البداية ومرة واحدة ،بل هي المرحلة األخيرة
للروح المطلق .وتطور الروح كله من أولى مراحلها كان يدفعه هذا الدافع الوحيد،
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وهو عبور الهوة التي تفصل بين الذات والموضوع .ولقد تم هذا العبور اآلن وبه اكتمل

تطور الروح ،فلقد تحقق الوجود الفعلي للفكرة وتجسد الفكر في الواقع التاريخي
واستطاع أن يعرف نفسه كام ً
ال في المادة .إن المرحلة التاريخية األخيرة وهي مرحلة
المعرفة األخيرة تمثل إدراك الفكر بوصفه فكر ًا خالص ًا ،وهو ال يدرك بما هو كذلك

عن طريق الحواس ،بل عن طريق الفكر الخالص(.)37

وهذه المراحل الثالث التي عبر بها الفكر أو عبرت بها الروح عن نفسها في التاريخ أو

التي يتجلى بها وعي الروح أو وعي الحرية في التاريخ ،هي:

1 -1العالم الشرقي ،حيث لم يعرف إال أن شخص ًا واحد ًا هو الحر وهو الحاكم .أي إن
الفكر أو وعي الحرية لم يشع هنا من خالل الواقع وقد فشل في تحقيق ذلك فالمادة أو

الشكل يطغى على المضمون.

2 -2اليونان والرومان ،وقد عرفوا أن بعض الناس أحرار .فهناك إدراك للحرية ولكنه على
مستوى األفراد ،أي إن ما هو کلي خالص يتجلى من خالل ما هو حسي خالص ،فهذان

الجانبان منفصالن ،ولم يتحول وعي الحرية إلى دولة أو أنظمة ومؤسسات وقوانين.

3 -3األمم الجرمانية ،وهي التي عرفت أن جميع الناس أحرار ،إذ تحولت فكرة الحرية
إلى دولة .وقد احتاجت األمم في المرحلة الثالثة إلى عملية ثقافية قاسية وطويلة لكي
يتغلغل مبدأ الحرية هذا في جميع الدساتير والنظم والعالقات االجتماعية والسياسية.

فلقد تمكنت فكرة الحرية من الواقع التاريخي وتجسدت فيه تمام ًا.

وتعبر حركة التاريخ عن الطبيعة الجدلية للفكر أو الوعي ،فتتخذ صور ًا متعاقبة

تتجاوزها على التعاقب ،وعن طريق عملية التجاوز للمراحل السابقة تكون أكثر غنى وعينية
في الواقع .إن التاريخ الكلي هو تطور الوعي بالحرية ،وما يترتب عليه من تحقق فعلي

لهذه الحرية .وهذا التطور يتضمن تدرج ًا ،أي سلسلة من التغييرات أو التجليات المتزايدة
للحرية .وكل مرحلة من مراحل سیره تمثل درجة محددة من درجات الحرية .وأول مرحلة
يبدأ بها هيغل هي الحرية وهي في حالة كمون أو في ذاتها  -كما يعبر  -وتمثلها المجتمعات
البدائية ،إلى أن يصل إلى الحرية لذاتها في الدولة ،وهي النظام السياسي الذي يعبر عن
42

مدخل إلى البحث :منهج البحث

التحقق الفعلي للحرية ويتمثل في الدولة التي عاصرها وهي الدولة البروسية .وهو ينتهي من

تحليله للمجتمعات البدائية إلى القول بأن الفكرة المستخلصة من تاريخ هذه الشعوب هي
أن اإلنسان في بداية تاريخه كان يرزح تحت نير الرق والظلم والعبودية ،أي لم يكن حر ًا وأن

تقدم التاريخ البشري هو تقدم الحرية ( .)38وهو ال يقصد أن اإلنسان في هذه الشعوب ليس
حر ًا بنفسه أو بطبعه ،وإنما من تعامل األوضاع السائدة في الدولة والمجتمع معه .لقد ناقش
(مبدأ الحرية) الذي رأی أن التاريخ عرض له من حيث كونه نمط وجود ومصير ًا اجتماعي ًا،
أي من مستوى الحقيقة التاريخية ،من خالل تغلغله في جميع الدساتير والنظم والعالقات

االجتماعية والسياسية ،من خالل تحققه نظام ًا سياسي ًا في الدولة ،وهو ما يعبر عن التحقق
الفعلي للحرية تاريخي ًا ،فهو يدرس الحرية شموالت كلية وشعوب ًا ودوالً ،ال أفراد ًا ،فتقدم
الوعي بالحرية هو على مستوى النظم والمؤسسات وليس على مستوى األفراد .وهذا
يرد على األفكار التي اعترضت على هيغل من وصفه العالم الشرقي بالعبودية بأن ضربوا
أمثلة على التفكير الحر في الشرق ممث ً
ال ببعض األعالم ،وهيغل يرید حاالت عامة ،يريد

أنظمة ومجتمعات حرة .ومن هنا عارض كون الحالة الطبيعية األولى لهذه المجتمعات قد
عبرت عن حرية اإلنسان ،فقد قيدت هذه الحرية وحدت منها بما وضعته من نظم وقوانين

وتشريعات مختلفة.

وهو يدرس غير التاريخ العام ،فقد درس تاريخ الفن وما أبدعه الفكر اإلنساني وأسهم

فيه .وتضمنت (فلسفة الروح) في القسم الثالث منها (الروح المطلق) هذه الدراسة .وقد
تقسمت على ثالث مراحل ،هي الفن والدين والفلسفة وتقسم كل من هذه المراحل على

ثالث أخرى.

أما المراحل الثالث التي مر بها تاريخ الفن الذي يمثل المرحلة األولى من المراحل

الثالث التي مر بها (الروح المطلق) في مسيرته للتحقق ،فهي -1 :الفن الرمزي  - 2الفن

الكالسيكي  - 3الفن الرومانتيكي .إن الغاية من الفنون بأنواعها هو التعبير عن المطلق ولكن
الفن يعبر عنه بموضوعات حسية وهذا يتناقض مع المطلق الذي يجب التعبير عنه بما هو

فكري وروحي خالص .وهنا تأتي حاجة الفكر إلى تجاوز الفن والغاء هذا التناقض بينه وبين
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المطلق وإيجاد صورة إلدراك المطلق بعيدة عن موضوعات الحس ،ولكن العقل ال يرتفع
مرة واحدة من إدراك المطلق على أنه موضوع من موضوعات الحس (كما هو الحال في

الفن) إلى إدراكه على أنه فكر خالص( ،كما هو الحال في الفلسفة) .وإنما هناك مرحلة ال
يدرك فيها المطلق بطريقة حسية خالصة وال بطريقة عقلية خالصة ،وهذه المرحلة الوسطى

هي الدين .ففي الدين نجد أن المضمون هو مضمون الفلسفة نفسه ،أي الفكر المطلق ،لكنه

يتجلى من خالل الخيال الحسي والفكر التصويري لإلنسان ،فالحقيقة العقلية تتلبس الجسد
المجازي التخييلي وفي إطار الفكر التصويري .وهنا يتولى الفكر النقدي الفلسفي مهمة
إلغاء (دائرة الدين) واالنتقال إلى (دائرة الفلسفة) بعدما تولى الفكر النقدي الديني مهمة
الغاء وتجاوز (دائرة الفن) .إن مرحلة الفلسفة تخلو من النقص الذي كان يسم المرحلتين
السابقتين وفيها يصبح الشكل على قدر الفكر ،يصبح الشكل هو المضمون ،ألن شكل

تجسد الفلسفة هو الفكر ومضمونها هو الفكر أيض ًا ،فهي تعطينا المضمون المطلق في

صورة مطلقة ،فهي المرحلة األخيرة للروح المطلق .لقد انفصل العقل الفلسفي عن الحسي

فهو فكر خالص ،فالفلسفة هي الوجود الفعلي للفكر وبها يتم مسار العقل ويكتمل(.)39

وعند مرحلة الفلسفة يعود الفكر إلى نفسه وقد حقق نفسه في المادة ،يعود في النهاية

إلى البداية التي انطلق منها ،وعندما تكون النهاية هي البداية في الفكر فمعنى هذا أنه يسلك في

حركته سلوك ًا دائري ًا ،فمن خصائص الحركة الدائرية أن البداية فيها هي النهاية وبالعكس(.)40
إن الذي يستنتج من تفسير هيغل لتاريخ الفنون ومنتجات الفكر وللتاريخ العام ،أن

حركة التاريخ تحكمها غاية وهي غاية معرفية ،سعي للمعرفة ونشاط للعقل الذي يحرك

التاريخ والذي يعبر عن نفسه في مراحل مختلفة متطورة من أجل أن يتجلى ،من أجل أن

يتعرف إلى نفسه في التاريخ والواقع الموضوعي الذي منه الفن واألدب .وبهذا فإن تطور
المراحل التاريخية والصراع بين هذه المراحل المتناقضة يمثل خطوات الفكر في سعيه إلى

المعرفة وفي اتجاهه إلى هذه الغاية منذ الخطوة األولى للمعرفة ،وهذا ما تذهب إليه الفلسفة
المثالية التي تقول بأن لجميع األشياء أو الظواهر في الطبيعة غاية تتوخاها أو هدف ًا تسعى إليه

وقدر ًا تسير نحوه.
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إن عودة التاريخ إلى بدايته هي تعرف العقل اإلنساني إلى نفسه في التاريخ وتحقق

معرفته في التاريخ .وهذا اإلدراك أو المعرفة يمثل عودة ،عودة إلى البداية التي انطلق منها،

ألنه ال يدركها إال في النهاية .إن حركة التاريخ تعبير عن حركة العقل في سعيه للمعرفة ،فإذا
عرف عاد إلى نفسه .وهو يتعرف إلى نفسه عن طريق العالم الموضوعي أو التاريخ ،يعود
إلى نفسه عن طريق التاريخ أو التجلي في الوقائع التاريخية .إن عودة التاريخ إلى بدايته هي

إذن بلوغه تلك الغايات التي كانت توجه سیره .بلوغ األفراد والشعوب عن طريق ما يقيمون
من مؤسسات وأنظمة ودول تلك الغايات الضمنية (أو المطلق) التي كانت عبارة عن أحالم

تراود عقولهم ولم يتس ّن لها أن تتجلى في الواقع التاريخي في المراحل األولى .إن بلوغ تلك
الغايات يعني انطباقه عليها ،عودته إليها ونهايته ،أي نهاية السعي إلى الغايات أو األفكار التي

كانت توجه سيره .وهذا يعني أن تلك الغايات الفكرية سابقة على الواقع التاريخي الذي جاء
تأكيد ًا لها .ويذهب هيغل إلى أن هذه الغايات الفكرية أو المطلق بعد أن تستحيل إلى واقع

تاریخي ال يعود لها استقالل عنه بل هي متجسدة فيه.

إن المبدأ األساسي للمذهب المثالي اإلقرار بأن الفكر هو مبدأ حركة الجدل التاريخي،

فتفسر فلسفة هيغل التاريخ من خالل تطور الفكر الذي يبتدئ به الجدل لديها .وترى أن
تطور التاريخ انعكاس لسيرورة تطور الفكر( ،)41وأن كل مجرى تطوره يتحدد بمجرى تطور
الفكر ،وأن أطوار تطوره هي أطوار تطور الفكر .وأن تطور الفكر يمارسه النقد الذي يتولى
عملية اإللغاء والتجاوز فهو الذي يحرك الفكر ويحرك التاريخ.

إن التاريخ لدى المثالية الهيغلية يتحرك بهذه العلة الغائية التي هي الفكر الذي يسيطر

على العالم ،التي هي جوهر العالم ،القوة الكامنة وراءه ،المبدأ أو الغاية الضمنية ،أو ما هو
موجود بالقوة والذي يحتاج إلى ما يخرجه إلى الوجود الفعلي .وبهذا فإن التاريخ ليس

مسرح ًا للصدفة العمياء ،بل الفكر يتحكم في مساره .والفكر الفلسفي المثالي في تصوره

للتاريخ كالفكر الديني الذي يقول بأن العالم ال يسير عشوائي ًا ،وإنما هنالك تدبير إلهي يوجه

سيره ويقرر الخطة النهائية للعالم(.)42

إن التاريخ والواقع الموضوعي الذي يصنعه اإلنسان ومنه الفن نتاج العقل أو الفكر
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وليس هذا نتاج ًا للمادة وهو ما تذهب إليه المثالية الجدلية ،وهي تبين في تأكيد هذا أنه ال

يمكن تصور المادة أو تعريفها بدون استخدام لمقوالت الفكر .إن الشيء يعرف بالفكر،
يتحدد معناه أو وجوده ،فالفكر سابق عليه( )43وهو الذي يوجده .وما هي األفكار والتصورات
التي تقال عن األشياء ،أو تعرف األشياء؟ ...إنها عالقات التشابه واالختالف بينها ،فمن

خالل هذه العالقات تعرف ،وتتخذ معانيها وال وجود لمعرفة بال عالقة ،بال توسط .فنحن
ال نستطيع أن ندرك إال الموضوع المغلف بالكلية ،ال ندركه إال في طبيعته الكلية مرتبطة

بغيره من الموضوعات ،متوسط ًا وال وجود لمعرفة مباشرة بال توسط( ،)44كما قلنا .إن

األشياء والظواهر الجزئية هي مجرد ظاهر ،والحقيقة الوحيدة هي العالقات أو الكليات.
وألنها تسمى وتعرف وتوجد بالعالقات ،فهذه سابقة على وجود األشياء .وألن العالقات

أفكار فالفكر سابق على وجود األشياء .والفكر موطنه العقل أو وسيلته العقل ،ومن هنا

جاء تعريف المثالية الجدلية للعقل بأنه أداة إلدراك الوحدة القابعة وراء االختالف ( ،)45فهو
يجمع بين المختلفات ،يوحد بينها ،ثم إنه يميز بينها ويفرق وبهذا يعرفها .والمعرفة خطوات

ثالث  -كما قلنا  -من الشيء إلى نقيضه ،إلى الجمع بينهما في المركب منهما ،وهي الخطوة

التي يتم فيها الفهم والمعرفة ويتجسد فيها عمل العقل.

إن من المناسب أن نشير هنا إلى أن الصدور عن الموقف العام للمثالية يعد سبة ،فلقد

«شاع في ثقافتنا العربية أن الفلسفة المثالية  -نظري ًا  -أوهام وخياالت و -عملي ًا  -رجعية
ومحافظة .أما الفلسفة التجريبية  -أو الوضعية أو المادية  -فهي وحدها التي ترتبط بأرض

الواقع الصلبة وتساير التقدم والتطور»( .)46فالقول بوجود علة عاقلة للكون هي الفكر الكلي
أو المطلق أو الروح ،وأن العالم صدر عنها وأنها سابقة عليه ،وأن هناك غاية للتطور ،وغير
ذلك إنما هي أفكار يحاول المثقفون التنصل من تهمة االنتماء إليها ،ال بل حاربها الثوريون

وأنهم ليحاربون في الواقع بعض أتباعها ممن وقفوا في وجه الثورات وعوامل التطور من
الحكام واألقوياء ومن يساندهم .ولو رجعنا إلى أقوال هيغل في اإلرادة الفاعلة في العالم
والمحركة للتاريخ لوجدناه يعبر عنها بالخير والعدل وكل المثل العليا ،فهي ترتبط بهذه

المثل وتسعى إلى تحقيقها .وقد بين أن أفعال اإلرادة قد تتعارض مع القيم العليا ،وأمثال هذه
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ليست نتاج ًا للخير الكلي المطلق ،فهي تجليات لألهداف الشخصية األنانية التي تتعارض

معه .ومن هنا فإن القانون الذي وضعته مصالح طبقة خاصة لم يصدر عن الماهية الكلية
للعقل والروح(.)47

وهكذا لم نجد لمنتقدي هيغل والمثالية هؤالء حجة عليه ،ولكننا قد نجدها عند غيرهم

ممن درسوه فأخذوا عليه مآخذ تتصل بالفكرة النظرية والتطبيق .ولقد وجد دارسوه ثغرات
في فلسفته للتاريخ ،ويرجع ذلك إلى أنهم وجدوا أنه في حين انتقد االنطالق من أفكار مسبقة

في دراسة التاريخ إال أن هذا ما عمد إليه .فهو يقول إن البرهان على القضية األساسية التي

يسوقها وهي (العقل يحكم التاريخ) ينتمي إلى مجال الفلسفة النظرية بصفة عامة والمنطق
بصفة خاصة ،ثم يقول لنا إنها مستخلصة من دراسته لتاريخ العالم ،وإننا لو درسنا الوقائع

التاريخية فسوف يتمثل التاريخ أمامنا بوصفه مسار ًا عقلي ًا .ويبدو واضح ًا من هذا أن هيغل قد
عرف الشيء الكثير عن المسار الذي ينبغي أن يسلكه التاريخ قبل أن يعرف أية وقائع تاريخية

في االطالق ،فهو يعرف مث ً
ال أن التاريخ ينبغي أن يكون تحقق ًا تدريجي ًا للحرية ويعرف كذلك

أن هذه العملية يجب أن تتم في مراحل متمايزة ،وإذا اقتضى األمر فإنه يقدم براهين فلسفية
لهذه القضايا ،ألنه يعلم منذ البداية أن التاريخ هو تقدم الوعي بالحرية .وإذا كان يحدد منذ
البداية أن التاريخ هو تقدم الوعي بالحرية فإن المراحل التي تمثلها ال بد فيما بعد أن تكون

مراحل تدريجية في تقدم هذا الوعي ،بمعنى أن الشرق ال بد أن يكون ممث ً
ال لمرحلة دنيا عما

تمثله الحضارة اليونانية ،ال ألن وقائع التاريخ تقول ذلك ،بل ألن سير الوعي يحتم ذلك(.)48
إن هذا االتهام ليس صحيح ًا تمام ًا ،فال يعني امتالك أفكار نظرية مسبقة محاولة فرضها

على الواقع ،بل محاولة اكتشافها فيه ،ولكننا مع هيغل قد نجد لهذا االتهام شيئ ًا من الصحة،
فلقد انطلق من نتائج نظرية ليحاول اكتشافها في التاريخ ولكنه قد يتكلف في التفسير ومحاولة

النهوض بالواقع أو التاريخ إلى مستوى الفكر .وهذا ما سوغ االعتراض على تطبيقه لمنهجه
الفلسفي ،ولهذا قيل إن المنطق الهيغلي صحيح بصفة عامة لكن تطبيقاته مع ما لها من قيمة

كبيرة مشكوك في صحتها إذ يبدو أنها غير مقنعة تمام ًا(.)49

لقد شرح في المنطق منهجه ولم يطبقه ،ثم طبق المنهج على موضوعات عينية في
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فلسفة الطبيعة وفلسفة الروح ،فهذه تطبيقات للمنطق أو هي المنهج الجدلي مطبق ًا على

موضوعات عينية .وفلسفة التاريخ تطبيق لهذا المنهج نفسه .وال نستطيع أن نفهم نظريته في

التطور التاريخي دون اإلشارة إلى منهجه الجدلي أو منطقه .وإن دراسة التاريخ تسير مترسمة

خطى المنهج الذي يعبر عن طبيعة العقل وهو المنهج الجدلي ،أي إن نظريته التاريخية تعتمد
على نظريته الميتافيزيقية ،وإن لم تأت تطبيق ًا صحيح ًا صحة تامة لها .وقد يستطيع غيره أن

يطبقها تطبيق ًا صحيح ًا ألم تذهب الماركسية إلى أنها طبقت المنهج الجدلي لهيغل التطبيق
الصحيح بأن جعلته مادي ًا .إن المنطق أو المنهج لدى هيغل لم ينتقد غالب ًا ولكن تطبيقه هو
الموطن الذي نفذ منه منتقدوه إلى نقده كما فعل الذين انتقدوا (مركزية الفكر الغربي) في

مبادئها الفلسفية وفي ممارساتها الفعلية من حيث موقفه من الشرق في دراسته للتاريخ الذي

هو عرض للعقل أو الفكر أو الروح أو الحرية ،والذي صدر فيه  -كما يرى هؤالء  -عن هذه
المركزية العقلية ،فقد قرر أن العالم الشرقي لم يصدر عن وعي كامل بالحرية ،وبهذا يری
منتقدوه أنه صدر عن مركزية العقل الغربي ،وأنه كشف عن ممارسة المركزية الغربية القمعية

واعتمادها مبدأ االستهانة بغيرها ومصادرته ومحاولة صياغته صياغة غربية وإال وجهت إليه
شتى التهم ووصفته أوصاف ًا قاسية(.)50

لقد اختلفت اآلراء في هيغل وهذا االختالف كما قيل دليل خصوبة فكره وعمقه.

فالفكرة الخصبة المنتجة تؤدي إلى فكرة مؤيدة أو معارضة .وخصوبتها ال تعني أنها حقيقة

نهائية ،ولكنها توحي بأفكار أخرى .ولقد أفاد المنطق الهيغلي خصومه وأنصاره على السواء،
فثار عليه خصومه وهاجموه بعنف حد التعصب والخروج إلى آفاق من الشطط ،وحتى عدوه

مجموعة من األخطاء المنطقية واالستنتاجات الفاسدة التي يغلب عليها التصنع واالفتعال..
وقالوا إن المعنى الحقيقي للجدل الهيغلي غير واضح في اإلطالق حتى بالنسبة إلى الذين
قضوا مدة في محاولة دراسته دراسة متعاطفة والذين أمعنوا الفكر بطرائق شتى في الشروح
المختلفة التي ساقها لمنهجه هذا ،ولكنهم تأثروا به كما قلنا وردة الفعل عليه هي مظهر من

مظاهر التأثر به ،إذ تأثرت به تيارات فكرية متعددة ومدارس فلسفية متباينة تتفق فيما بينها
في أنها جميعها تقف على أرض هيغلية .وال نكاد نجد من الفلسفات التي ظهرت بعده
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ال تبدأ به ،سواء أكانت مناصرة له أم معارضة .فالماركسية والوجودية والبراجماتية ،وهي
من أهم اتجاهات الفكر المعاصر ،كلها تبدأ به وتتأثر به بشكل أو بآخر .ولم يقتصر األثر
الهيغلي على ميدان الفلسفة وحدها ،إنما تعداها إلى غيرها من المجاالت الكثيرة في األدب

والتاريخ والسياسة والدين وتاريخ الفلسفة .ولقد راجعوا نتائج العلم في ضوء أفكاره ،فقد
وضع فلسفة شاملة تتسم بأنها تنطبق على كل شيء ،فهي شاملة في مجال انطباقها ،وأن فكرة

النسق الكلي أو القانون المطلق التي هي مشروعه الفلسفي ترسم مث ً
ال أعلى يتطلع العلم

والمعرفة في كل ميادينها إلى الوصول إليه(.)51

لقد أعلى هيغل من شأن الديالكتيك حتى قيل إنه فصل بفلسفته بين عهدين لها ،فأتم

في القرن التاسع عشر البناء الذي وضع أسسه هيراقليطس في القرن الخامس قبل الميالد.

وكان التاج الذي وضعه للجدل مثالي ًا ،فقد جعل الفكر قمة الكون وجعل العالم الخارجي
ثانوي ًا .وقد تولدت من هذا نتائج خطيرة أعطت األولوية للفكري المجرد على الواقع وللعام
على الخاص ،وجعل األشخاص في التاريخ تابعين للفكر ،مسيرين في ركابه .فالعقل يسيطر
على الحوادث ويسخر الجيوش وكأنه الملقن المختبئ في المسرح ،يملي من وراء الستار

على كل واحد من الممثلين الدور الذي يقوم به .وكان إغراق هيغل في العقلنة والمثالية سبب ًا

لثورتين بدلتا وجه التاريخ :الماركسية والوجودية(.)52

كان هنالك قبل الماركسية تفكير مادي .وقد يقال إن الفلسفة بدأت مادية أول ما بدأت

في اليونان .ولكن المادة كان ينقصها الحياة والحركة وكانت بدون صراع فأخذت ما ينقصها

من المثالية الهيغلية وانتقدت أساسها المثالي.

وجاءت األحداث التاريخية مساعدة على تصدع المثالية الهيغلية .وانقسم الناس إلى

معسکرين :األول يضم المحافظين على الهيغلية والبرجوازية ،ويسمى حزب اليمين والثاني

يؤلف جبهة المعارضة وهو حزب اليسار الذي صرف جهده إلى االحتفاظ بما في المذهب

الهيغلي من األسلحة الديالكتيكية بعد نبذ كل ميتافيزيقية عنه ومقاومة كل ميتافيزيقية جديدة
بعد أن وجد اليمين والبرجوازية يستندان إليها .ولم تنحصر هذه الحرب على صعيد الفكر

بل تجاوزته إلى السياسة ،وال غرابة في ذلك ،فهذا نصيب كل مذهب فلسفي واسع النطاق.
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لقد تبدل الزمن فليست الطبيعة وليدة الفكر ،بل الفكر وليد الطبيعة ،كانت الفكرة باألمس

كل شيء ،وها هي المادة تصبح كل شيء(.)53

عكف مارکس ( ،)۱۸۸۳-۱۸۱۸على مؤلفات هيغل وقد أعجب به ولكنه أسف أن

يكون هذا الجبار معلق ًا في عالم المثالية .وكانت قوالبه المثالية جميلة ولكنها فارغة لدى
مارکس ،إنها أشبه شيء بالدنان الضخمة المقلوبة الوضع فلماذا ال يجعل عاليها سافلها

وسافلها عاليها؟ ...إن ما يشوب الجدل الهيغلي هو مثاليته فالعالقات التناقضية تنمو في
داخل الفكرة المطلقة وهو يرى أن عالقات التناقض التي هي سر الحركة الجدلية هي

عالقات موضوعية ،فما يريده ماركس هو إنزال الجدل من عالم الفكر الخالص إلى عالم
الواقع وعلى أرض الواقع المادية ،وهكذا خطا إلى الديالكتيكية المادية وحمل لواء الصراع

المادي وناهض الديالكتيكية المثالية التي لم تكن في نظره سوى فترة ضرورية في عمر

ماديته .لقد أدار ظهره للصوفية الهيغلية كما يسميها ،وأعرض عن كثير من األركان التي

لم ير لها مكان ًا في بنائه الجديد وأصبحت الدولة للمادة ،وما الفكر إال وليدها ونسخة منها
وأحدث بهذا ثورة في نظرية المعرفة ،فمعرفتنا لألشياء صحيحة ألنها ظل للعالم الخارجي

والصورة مطابقة لألصل .لقد توج المادية كما توج هيغل المثالية ،وسد ما عده ثغرات في

بناء أسالفه ،وقال إن الطبيعة تكفي نفسها وهي موجودة ولو لم يوجد الفكر.

المادية الفرنسية قالت إن الروح وليدة المادة وفاتها أن تضع الحركة والصيرورة

في داخل المادة دعم ًا لزعمها ،ففتح في وجهها آفاق ًا ووسع لها مجال التطور الذي يأتي
بالمفاجآت ،ألنه ينطوي على الوثبات وعلى الصراع المستمر والتحول الكيفي .ولقد اختار

اإلنسان لتفسير الطبيعة أو المادة ،وإنسانه هو اإلنسان الذي يتعرف إلى نفسه من خالل العمل.

إن اإلنسان عامل بطبعه والعمل نقطة انطالقه ،إذن فكل ما يخامر اإلنسان من شعور ووعي
ومیول ناجم عن العمل .والحركة الصحيحة كما يرى هي هذه ال حركة الفكر في المثالية

الهيغلية ،إذ ال تكون الحركة حقيقية ما لم يكن الدافع إليها حقيقي ًا .الماركسية ترى التاريخ

مجاالً لنمو اإلنسان الحقيقي ال لنمو العقل على طريقة هيغل .واإلنسان العامل المتطور هو

الذي يصنع التاريخ ،هو العامل المفكر مع ًا .فمتى استند فكره إلى الواقع كان صحيح ًا ،وكل
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فكر ال يرتكز على أساس عملي فهو باطل .واالقتصاديات تتحكم في كل شيء فتؤثر في
السياسة واالجتماع واألخالقيات والدين وباختالفها يختلف النظر إلى األشياء(.)54

وإذا كان اختالف االقتصاديات اختالف ًا تاریخي ًا ،فإن اختالف األفكار والنظر إلى األشياء

هو كذلك ،أي إن حركة النمو والتطور التاريخي هي حركة المعرفة ،إنها تطابق التاريخ العام

للمعرفة .ولذا فإن وجهة النظر التاريخية في تفسير الحقيقة هي إحدى المقتضيات األساسية
للمنطق الديالكتيكي الماركسي وما يتفق به مع منطق هيغل ،أنه يدرس الشيء من وجهة نظر
تاريخية(.)55

لقد ركزت الماركسية أسس الديالكتيك المادي في العالم ،وأول ما عمدت إليه من

العناصر الديالكتيكية األربعة ،مبدأ الكلية ،فعدت الطبيعة وحدة كلية ،وعدت األجزاء

بالنسبة إلى الكل أجزا ًء متداخلة متصارعة ديناميكية ال آلية وال مثالية .ويتبع عنصر الكلية
عنصر الصيرورة ،وتبع ًا لها فال شيء ثابت ًا وال مطلق ًا بل هو نسبي متحول .والصيرورة هي من

ضمن المادة ال من قوة خارجية ،فقوة المادة منها وفيها إذ ال يمكن تصورها بدون حركة،
وال تصور الحركة بدون مادة .أما التناقض والتحول الكيفي ،فإن الماركسية تبنت مبدأ
التناقض في الصراع ال على أنه وليد الفكر ،بل الطبيعة ،ولوال التضاد لبقيت األشياء على

حالها بدون أي تطور .ومبدأ التضاد يفضي إلى التحول الكيفي بمرور الزمن في الطبيعة،

فهو ال يظل على وتيرة واحدة ،إذ لو كان كذلك لكان تكرار ًا فقط .هناك وثبات في صميم
الطبيعة ،وثبات خالقة هي ثورات .هذه وجهة نظر مارکس على صعيد المادة والطبيعة .أما
على صعيد التاريخ ،وهذه النقطة هي أهم نقاط الديالكتيكية المادية ،فيقول إن اإلنسان بدأ ثم

انقسمت األعمال وثبتت الملكية الخاصة وأصبح الفرد يتنكر للفرد وقامت منفعة الجمهور
تصارع المنفعة الخاصة .وقد قسم مارکس المراحل التاريخية إلى خمس ،وكل مرحلة من

هذه المراحل ال تالشي ما قبلها ،بل تبتلعها وتضمها إليها .وهي - 1 :المشاعية البدائية

 -2العبودية  -3اإلقطاعية  -4الرأسمالية التي استعبدت العامل وقتلت اليد العاملة الفردية

وزادت اإلنتاج بسبب المعامل وطغت على االستهالك فسببت األزمات .ونظر ًا الشتراك
عمال كثيرين في اإلنتاج واآلالت فقد ناقضت الرأسمالية نفسها إذ بقيت الملكية لواحد
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والعمل لكثيرين .وال بد لهذا التناقض الديالكتيكي أن يقود الرأسمالية إلى االشتراكية

وهي المرحلة الخامسة .وتركز االشتراكية على الملكية الجماعية بحيث تكون وسائل
اإلنتاج مشتركة .وتبع ًا لذلك تستهدف إلغاء الملكية الخاصة ووضع حد الستغالل اإلنسان
لإلنسان وبذلك يتم كسر القيود وبلوغ الحرية ،وهي الفكرة التي قلنا إن التاريخ الهيغلي
يستهدف الوصول إليها .إن المراحل الخمس التي ذكرناها ليست مرصوفة رصف ًا في التاريخ
فكل واحدة منها نتيجة لما قبلها وسبب لما بعدها .وهذا الشرط ،أي شرط التوليد أساس

الصيرورة وركن من أركان الديالكتيك .وتاريخ االشتراكية يدلنا على أن تاریخ البشرية
سلسلة متناقضات ،ولم تبق المتناقضات وحدها فجاء المركب يتجاوز األضداد إلى ما

هو أرقى منها .إن محرك التاريخ لدى الماركسية هو صراع الطبقات المتناقضة ،فالتناقض
صراع .وبديهي أن صراع الطبقات االجتماعية هو ظل للصراع االقتصادي ،وما الدولة سوى

مظهر الطبقة السائدة التي تختبئ وراء الدولة .والطبقة السائدة ال تقصر نفوذها على الصعيد
االقتصادي وحده ،بل تتناول الحقل الثقافي ،وتلقح الفكر وفق ًا لمصلحتها فتخلق فلسفة

ترتكز عليها وأدب ًا ينشر ميولها .إن الحالة الفكرية انعكاس للحالة المادية ،فالفكر في ظل
الرأسمالية تعبير عن خواطر الرأسماليين .ويعود العامل الفكري المرتبط بالعامل االقتصادي
فيفعل فعله في الجماعات ،وال ينكر تأثير الفكر إال مكابر ،فالتوأمان يمشيان جنب ًا إلى جنب

وليست الثورة الفرنسية وليدة الحالة االقتصادية السيئة واختالل النظام االقتصادي فقط ،بل
وليدة أقالم روسو وجماعة دائرة المعارف .التاريخ في نظر مارکس مـؤلف من العنصرين

معـ ًا :المادة أوالً ،ثم الفكر ،ويتأثر أحدهما باآلخـر(.)56

ونجد المادية تتحدث عن أثر الوعي في صنع التاريخ ،فلئن كان التاريخ يفسر البشر فال

يجوز أن ننسى أبد ًا أن البشر يصنعون التاريخ .وردت على الذين يشوهون منهجها ،فليست

البنية التحتية وحدها هي العامل الحاسم الفاعلية ،صحيح أنها األساس ،ولكن البنية الفوقية

تمارس تأثيرها في مسار الصراعات التاريخية وتحدد شكلها ،فهي تتمتع باستقالل نسبي
حيال القاعدة وبحركة ذاتية ،فقد تكون احتجاج ًا على القاعدة كما كانت انعكاس ًا عنها(.)57

فالماركسية إذن ال تنكر أن هناك وعي ًا يوجه التطور االجتماعي وتعترف بأن التأثير متبادل بين
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الوعي والفعل أو النظرية والممارسة ،ولكن الممارسة تسبق النظرية وهي أساسها وقوتها

المحركة(.)58

فالوعي تخلقه الظروف التاريخية ،سواء أكان انعكاس ًا عنها أم احتجاج ًا عليها ،وال يكون

هو المبدأ في اعتقادها حتى في حالة كونه مختلف ًا عن الظروف التاريخية وأنه يناقضها ويثور
ضدها وأنه لما يتحقق بعد في واقع يماثله .ونجدها تؤكد التفاعل بين النظرية والممارسة

وكما قال هيغل ،فهي ال تنطلق من القول بأن الفكر انعکاس عن الشروط التاريخية فقط،

بمعنى أنه يكون نسخة مطابقة له ،أو بمعنى أن الواقع ينتج فكر ًا يطابقه تمام ًا ،ال غير ،فهذا ال
نستنتجه من أقوال الماركسية فهي تذهب إلى أن الواقع يؤثر في الفكر فينتج من هذا التأثير

أفكار مطابقة للواقع وغير مطابقة كذلك ،أي أفكار تثور عليه وترفضه وتسعى إلى تغييره(.)59
وهنا يتأكد تقدم الفلسفة المثالية على المادية وإصابتها بقولها بأسبقية الفكر وفاعليته ،فلو

كان الفكر من إنتاج المادة وإفراز ًا لها( ،)60وأنها سابقة عليه لكان مطابق ًا لها فقط ،نسخة
مكررة عنها ،ولكن عندما يكون الفكر مناقض ًا للواقع ،يقف على الضد منه ويثور عليه وأنه
غير متحقق في واقع يماثله ،فالفكر سابق على الواقع .وأسبقيته هنا أنه سمى الواقع ،ميزه،
فثار عليه .وألن الواقع به يسمى ويتحدد معناه أو يوجد فهو سابق عليه ،أسبقية العلة على

المعلول.

إن هذا الموقف للماركسية الذي ينكر أسبقية الفكر تعرض للنقد أو للهجوم من األفكار

األخرى التي اشتبكت في صراع معها أو حاورتها ،حتى من بعض الماركسيين الذين حاولوا

سد النقص في الماركسية باالستفادة من مناهج فكرية أخرى فقد انتقد التوسير ماركس على
جميع األفكار التي يفهم منها تأكيده انعكاس الفكر عن الشروط التاريخية وأسبقيتها له وال

يسمح بالعكس(.)61

وتلجأ الماركسية وهي تحاول الرد على هيغل والمثالية وإثبات أسبقية المادة على

الفكر ،إلى النظريات العلمية التي تفترض أسبقية وجود الطبيعة على وجود اإلنسان(،)62
وهي تقصد وعيه أو فكره ،وبهذا فالمادة سابقة على الوعي أو الفكر .وقد نجد الماركسية في

تفسيراتها تعترف بهذه األسبقية التي أنكرتها ،فهي عندما تدرس التاريخ ال تنكر أن التاريخ
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وهو واقع موضوعي إنما يخلقه اإلنسان فهي تتحدث عن اإلنسان بأنه صانع التاريخ،

واإلنسان وعي ،أي يفعل بوعي .وهذا معناه أن الوعي هو الفاعل أو الصانع للتاريخ .إنها
تتحدث عن دور البشر في قيادة حركة التاريخ ،فإن وجود التناقضات التاريخية ال يكفي
بدون البشر فلن تعقبها ثورة أو واقع تاريخي جديد ما لم تخلق الشروط الذاتية لتدمير الواقع

القديم والبنی البالية ،أي إن التاريخ لن يتحرك ولن تخلق مجتمعات جديدة تتجاوز القديم

بدون وعي التناقضات الموضوعية(.)63

وهكذا نجد الماركسية تلتقي مع فلسفة هيغل ،وفي وصفها للقوانين التاريخية فهذه

القوانين تنفرد بميزات خاصة تختلف عن ميزات القوانين الطبيعية ،فالمجتمع بخالف الطبيعة

هو مجموعة كائنات حية تتمتع بالوعي وحرية اإلرادة ،كائنات لها مصالحها ومطامحها
المتناقضة .والضرورة في التاريخ أو القوانين التاريخية تشق طريقها عبر التصادم والتفاعل
بين مصالح األفراد وأهدافهم المتناقضة وعبر األحداث العرضية التي ال تعرف أسبابها

دائم ًا ،ولكن الماركسية تهون من شأن األفراد -الذين تبجل المثالية العظماء منهم  -وتقدر
دور الجماهير( .)64وقد نوه ماركس في رأس المال بأن تاريخ اإلنسان يتميز من تاريخ الطبيعة
من حيث أننا صنعنا األول ولم نصنع الثاني ،فالبشر هم الذين يصنعون تاريخهم ولكن ليس

في شروط يختارونها وإنما في شروط محددة مباشرة وموروثة من الماضي .وليست الذات
الفاعلة في نظره هي الفرد المفرد وال الروح المطلق ،وإنما هي اإلنسان التاريخي الذي هو
إنسان اجتماعي ،وليس نشاطها إنتاج المفاهيم حسب ،وإنما عمل تحويل الطبيعة بواسطة

تقنية وأشكال للتنظيم االجتماعي خاصة بكل حقبة تاريخية.

وقد رد الماركسيون على بعض األفكار التي حاولت ذر الرماد في العيون حول دور

اإلنسان في التاريخ لدى الماركسية وأنه ليس الفاعل الحقيقي ،وإنما الفاعل هو الشروط
التاريخية .وبينوا أنها تؤكد دور العمل اإلنساني محوالً للطبيعة والتاريخ .وميز ماركس

في العامل بين اإلنسان وما تصنعه بنية اجتماعية محددة ،وإذا ما حولنا العامل إلى مجرد

ركيزة متولدة من البنية يكون صحيح ًا أن ذات التاريخ متعذرة الوجود وأن الجدل موقوف،
إذ لن يعود هنالك من محرك للتاريخ إذ ال وجود إال إلنسان أنتجته الرأسمالية وحددت تمام
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التحديد ما تريد أن تصنعه به إنسان آلي غريب كل الغربة عن اإلنسانية يؤدي عمله خارج ًا
عنها وبدونها .ولقد خاطب مارکس العمال الذين هم كائنات حية ال مجرد ركائز .وهاجم
الرأسمالية بأنها تجرد الشغيل من الفعل اإلنساني النوعي الذي به يحدد اإلنسان هدف

عمله ويجعل منه قانون هذا العمل .فليس صحيح ًا أن الماركسية تنظر إلى اإلنسان كدمية

ال مناض ً
تحركها على خشبة المسرح عالقات اإلنتاج وإال فكيف يمكن أن يصبح فع ً
ال ثوري ًا.
فاإلنسان ال يتحدد تمام التحدد باألنظمة االجتماعية وال يتماهى تمام التماهي مع موضوع

من المواضيع وال حتى في ظل أدهی استالب ،وألنه كذلك في تصور الماركسية يستطيع

العبد أو القن أو البروليتاري أن يتمرد وال يطيق االستغالل عن طريق وعي االستغالل.
وألنه كذلك فليس عن طريق التحكم في الجماهير وإنما عن طریق مخاطبة حس المسؤولية
الشخصية لدى كل شغيل تستطيع الدعاية الثورية وينبغي لها أن تدعو إلى تعبئة مجهود جبار

للبعث األخالقي.

إن جدل التاريخ وخالف ًا لجدل الطبيعة يمر بوعي البشر الذي ليس هو انعكاس ًا سلبي ًا

للعالقات االجتماعية أو ظاهرة تابعة لها .فاإلنسان كائن واع ثائر يحول التاريخ ويحدده،
وليس مجرد ركيزة لهذه العالقات ،وفي حال اختزاله إلى مجرد هذا ،وفي حال استبعاد

الذاتية من التاريخ سيكون كل شيء جبري ًا وسيكون اإلنسان مجرد قراكوز يتحرك على خشبة
المسرح بحبال عوامل خارجة عنه .لقد أكدت الماركسية دور تفكير البشر الذي يدفعهم إلى
الثورة ،وأن الفعل المناضل الثوري فاعل ال مفعول ،وأن التاريخ من صنع اإلنسان .ولقد

حافظت على دور الذات اإليجابي في المعرفة وفي سائر أبعاد الحياة .وقدمت نظرية في

الذاتية تتضمن تصور ًا للعمل يحدد ماهية لإلنسان ال تفلت من إسار المجتمع والتاريخ .وفي
الماركسية بيان لتطور اإلنسان عبر تعاقب البنى التي فيها يحقق نفسه .والمذهب الماركسي
خالف ًا لألشكال األخرى مذهب كفاحي وتعريفه لإلنسان بأنه كائن تاریخي واجتماعي
يقضي بأن تحدد بالنسبة إلى كل عصر تاريخي الشروط الموضوعية لتفتحه ،وهذا التعريف

يقوض أوهام األشكال األخرى للمذهب اإلنساني التي تتغنى باإلنسان من دون تصويره
وهو يعمل ويكافح في سبيل خلق الشروط التاريخية االجتماعية لتفتحه(.)65
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وبعد مرحلة المثالية والمادية تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ الفكر الفلسفي الذي يعنى

بالصراع أو الجدل ،وهي مرحلة الوجودية التي ظهرت في أوروبا في القرنين التاسع عشر
والعشرين ،وهي تمثل طريق ًا ثالث ًا بين المثالية والمادية ،كما وصفها سارتر ،وكما يصفها
جورج لوكاتش في كتابه (الوجودية والماركسية)( .)66والصراع في الوجودية يمثل غير طبيعة
الصراع في المثالية والماركسية ،فبعد مرحلة الصراع الفكري الذي عبرت عنه المثالية،
والصراع االقتصادي الطبقي الذي عبرت عنه الماركسية ،تبدأ مرحلة جديدة في الصراع.

والصراع في الوجودية ذاتي قبل أن يكون تاريخي ًا مجتمعي ًا ،كما في الماركسية ،إذ المعروف

أن الوجودية ذاتية ال موضوعية ،وأن ما يهمها هو الشخص وليس النوع ،وأن يكون الشخص
إرادي ًا متحمس ًا ديناميكي ًا منشئ ًا ذاته ال جامد ًا وال سلبي ًا ،بل في صيرورة مستمرة حرة غير

خاضعة لجبرية .ومن خصائصه أيض ًا الشعور بالعدم والتعالي والريب والقلق والتوتر ،فال
يحل المشكلة بالمركب الهيغلي ،بل تبقى القضية بإزاء نقيضها في صراع مستمر بوصف
اإلنسان ملتقى األضداد .وقد بدأت الوجودية باإلنسان الذي لم يهتم به الفالسفة قبلها كما

يجب وارجعوا المعرفة اإلنسانية إلى جوهر روحي متعال على الوجود المادي وعمدوا
إلى التجريد وبحثوا في اإللهيات وفي قوانين الطبيعة ولم يصلوا إلى اإلنسان إال في آخر

المطاف .قالت الوجودية :أيها اإلنسان أنت تصنع نفسك في التاريخ ،أي تحقق ذاتك

بذاتك( .)67الوجودية ترى أن الناس هم الذين يصنعون تاريخهم بأنفسهم ،إنها فلسفة الحرية.
ولقد تأثرت الوجودية باألفكار الجدلية التي سبقتها ،وأثر المنطق الهيغلي في الفلسفة

الوجودية أثر بارز ويبدأ مع أول أعالمها (سیرین کیرکجورد) على الرغم من أنه اعتقد أكثر
بكثير مما اعتقد مارکس أنه ثائر على هيغل ،إذ لم يستطع أن يدرك كم هو مدين له ومقدار ما

أخذ من الرجل الذي يحاربه ،ولهذا قيل بحق إنه ال يمكن فهم کیرکجورد تمام ًا بدون هيغل.
وإذا كان هيغل قد ربط بين الجدل والتاريخ ،فقد ارتد کیرکجورد بهذا الجدل إلى العالم

الداخلي ،إلى اإلنسان ،ورأى أنه يمثل تمزق ًا في صميم الفرد ،وأنه يتجلى بأظهر صورة له في

الوجود الحي القلق الذي يتعمق ذاته .وهو جدل مليء بالوثبات ،جياش بالحركة والحياة.
ونتيجة الهتمام کیرکجورد الشديد بالذاتية والشخصية جاءت معارضته للتصورات المجردة
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عند هيغل .فقد عارض المحاوالت الفلسفية التي ترمي إلى بناء نسق ميتافيزيقي مجرد ومن
ثم هاجم هيغل بعنف ألنه فيما رأى يحاول أن يفسر كل شيء :الكون واإلنسان والتاريخ...

إلخ باالستدالل العقلي .وذهب إلى أن الفلسفة يجب أال تكون مجردة بل ينبغي أن تقوم
على الخبرة الشخصية وعلى الموقف التاريخي الذي يجد اإلنسان نفسه فيه ،وبذلك يمكن

أن تكون األساس ال في التفكير النظري حسب بل في حياة كل إنسان.

وإذا كان کیرکجورد ال يعترف باألثر الهيغلي فإن (جان بول سارتر) يعترف بصراحة بأنه

مدين لهيغل بالكثير ،ونحن نصادف في فلسفة سارتر كثير ًا من األفكار الهيغلية وخصوص ًا

في مناقشاته (للعدم) و(السلب) و(الوجود في ذاته) و(الوجود لذاته) و(الوجود لآلخر)،
وفكرة التخارج واالنسالخ والسمو والتعالي والتجاوز ..إلخ .بل إن أجزاء كثيرة من كتابه
(الوجود والعدم) مدينة في وجودها للمنطق الهيغلي( .)68وهو يقول عن فلسفة هيغل بأنها

«أكبر الفلسفات من الناحية الشمولية الفلسفية ...وفيها ترتفع المعرفة إلى أقصی ذراها عظمة

حيث إنها ال تقصر نظرها على الوجود اإلنساني من الخارج لكنها تضم هذا الوجود اإلنساني
في داخلها وتذيبه في نفسها ،بمعنى أن العقل يموضع نفسه ويغترب عن نفسه ويستعيد نفسه

على الدوام محقق ًا ذاته من خالل تاريخه هو نفسه .إن اإلنسان يتسبب في غربة نفسه مفقد ًا
نفسه في األشياء ،ولكن كل اغتراب تتجاوزه المعرفة المطلقة للفيلسوف ،ومن ثم فانفصاماتنا

والمتناقضات التي تسبب تعاستنا هي لحظات تتموضع كي يمكن أن نتجاوزها ...ومن ثم
فالناحية (الخاصة المعيشة) من أية تجربة مأساوية ومن المعاناة التي تفضي إلى الموت هي

ناحية يمتصها النظام الفلسفي كهدف مطلق نسبي ًا ينبغي أن يكون وسيط ًا ومعبر ًا يقود إلى
يقوم سارتر
المطلق وهو المتعين الحقيقي الوحيد»( .)69ومن هنا وعلى عكس کیرکجورد ّ

فلسفة هيغل ألنها تالحظ اإلنسان الذي تعتد به الوجودية في الموقف التاريخي ،ومن هنا
يشد سارتر هيغل إلى الوجودية ،فعند هيغل «تشتبك الوجودات في التاريخ الذي تصنعه،

وهو الذي يحاكم هذه الوجودات ويتجاوزها بوصفه شموالً متجسد ًا»(.)70

كذلك يعترف بتأثير مصدر آخر من مصادر الفكر الجدلي وهو الماركسية التي يقول

عنها بأنها فلسفة العصر وأنها الفلسفة الوحيدة في زماننا التي ال يمكن أن نتجاوزها ويقول
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بأن أفكارنا يجب أن يضمها اإلطار الذي تضعه الماركسية حولها وإال ضاعت هذه األفكار

في الخواء أو بقيت أفكار ًا رجعية .ويبين أن الوجودية تنتسب إلى الماركسية ،فقد نمت على
حدودها وال تعارضها وأنها ورثت الماركسية ووهبت لها وجود ًا جديد ًا .وال يقر لوكاش
في نظرته إلى الوجودية ،وبأن المثقفين البرجوازيين اضطروا إلى التخلي عن منهج المثالية

لكنهم استبقوا نتائجه وأسسه متمثلة بالوجودية .ويبين أن ما يميز به لوکاش بين الوجودية

والماركسية إنما هو ما يقرب بينهما وهو تفوق الوجود على الوعي(.)71

ومن الحركات الرئيسة التي تتصل بالفكر الجدلي  -مع أنها في صراع مع بعض

الميول األساسية فيه  -البنيوية ،التي خاضت الوجودية معها صراع ًا حاد ًا وبدأ سارتر معركته

ضدها مبكر ًا في كتابه (نقد العقل الجدلي) الذي نشره في العام  .)72(۱۹6۰ومثلها فعلت

الماركسية.

ولقد ظهرت البنيوية في القرن التاسع عشر في حقل علم النفس لكنها ازدهرت في

منتصف القرن العشرين مخترقة كل المعارف والتخصصات .ولقد أشارت بعض الدراسات
وهي تدرس أصولها الفلسفية إلى فلسفة هيغل وفلسفة كانت بأنها من األصول الفلسفية
التي ترجع إليها البنيوية وشبهت الصراع بين شتراوس والوجوديين بالصراع بين کيرکجورد

فيلسوف الذاتية وهيغل نصير التجريد والنسق الفكري الشامل( ،)73وإن كانت أغلب
الدراسات تشير إلى فلسفة (كانت) بوصفها أهم الجذور الفلسفية التي ترجع إليها البنيوية،

وهذا ال يبطل تأثير هيغل الذي تأثر بکانت وعنه أخذ کالبنيوية.

وتردد الدراسات كثير ًا أن البنيوية اقتدت بالنموذج اللغوي لأللسنية التي سبقت سائر

العلوم اإلنسانية في الوصول إلى دقة تشابه دقة علوم الطبيعة .ويقال إن شتراوس حول

النموذج األلسني من نظرية في اللغة إلى نظرية في القرابة إلى نظرية في العقل إلى نظرية

في األسطورة وأخير ًا إلى نظرية عامة في المجتمعات ،ثم شاء مؤلفون آخرون توسيع تطبيق
هذا النموذج( .)74وهذا المنهج الذي أثبت خصوبة في األلسنية والذي سحبته البنيوية على
مجمل العلوم اإلنسانية التي دخلتها أو طبقت عليها ،هو منهج فلسفي ال يعود إلى سوسير
نفسه ،ولقد صحت نتائجه في اللغويات ثم في سائر العلوم اإلنسانية .فالمنهج الذي طبق في
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علوم اللغة له أسسه الفلسفية التي ترجع إلى الفلسفة الجدلية وإلى هيغل .وبهذا فالبنيوية من
حيث هي منهج ،ومنهج شامل قديمة العهد ،ومن حيث هي منهج تطبيقي فهي ظاهرة حديثة

كانت معروفة إال أنها غير مطبقة على كل العلوم التي طبقتها البنيوية عليها .ولقد ضرب
اللغويون مث ً
ال يحتذى للعلوم اإلنسانية األخرى ،أي إن السبق كان لهم في التطبيق.

ولقد صرحت البنيوية بأنها طريقة أو منهج وليست عقيدة أو فلسفة وإال ال يمكن

تجاوزها( ،)75فليس لها موقف فكري كما تقول ،وإنما هي محض منهج لدراسة الظواهر
والمنهج الجدلي هو منهج لدراسة الظواهر كما عرفنا.

ومن التيارات النقدية والفلسفية التي تتصل بالفكر الجدلي التفكيكية وقد وجهت نقد ًا

إلى البنيوية فض ً
ال عن النقد التاريخي ،ولهذا يعدونها (ضد البنيوية) ويرونها تمثل مرحلة

(ما بعد البنيوية) مع أنها (حركة بنيوية)( .)76كما وجهت نقد ًا للتراث الفلسفي الماورائي
وللميتافيزيقا األوروبية التي يمثل التعبير األكثر صرامة عنها  -كما ترى  -نظام هيغل ونظام

دي سوسير اللغوي ،وسعت إلى تفكيك هذين النظامين عن طريق کشف التباساتهما
وتناقضاتهما( .)77ووضعت االفتراضات الميتافيزيقية األساسية في الفلسفة الغربية منذ

أفالطون موضع االستفهام والسؤال وعملت على نقد التمركز حول العقل فيها بوصفه
مصدر ًا متعالي ًا للمعرفة يقرر المعنى والحقيقة والقيم والعمل على نسف مرجعية العقل
والتشكيك في قدراته مما يؤدي إلى إنكار كل حقيقة وكل يقين فال معرفة وال حقيقة يمكن

الظفر بها وهي غائبة دائم ًا واإلرجاء يشير إلى غياب المعنى الدائم .إن الخطاب التفكيكي
يلغي مركزية العقل واألنظمة المعرفية التي صدرت عنه والتي أنتجت أوهام ًا وزيف ًا كما
يدعي ويسعى إلى تفكيكها بالبحث عن االختالفات والتناقضات في داخلها وجعلها سبب ًا

لتدميرها .فالثنائيات الفلسفية هي تراتبات يكون فيها الطرف األول سابق ًا ومستق ً
ال وأساسي ًا.

ويعامل فيها الطرف الثاني على انه تكرار أو تجل للطرف األول .فقد بدأ الميتافيزيقيون جميع ًا
على النحو اآلتي :الخير قبل الشر ،اإليجابي قبل السلبي ،البسيط قبل المعقد ،الجوهري قبل

العرضي ،الخ .ويطلق ديريدا مؤسس التفكيكية على الرغبة في المركز اسم التمركز حول
المنطق في كتابه (علم الكتابة) .وتعمل التفكيكية على حل وتفكيك هذه الثنائيات المتراتبة.
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وتفكيك هذه التراتبات كما تبين التفكيكية ،يعني قلبها بالكشف عن أن الطرف األول الذي
افترض فيه االستقالل يمكن معاملته على أنه حالة خاصة للثاني .وترفض التفكيكية السماح

ألي عنصر من عناصر النظام أو النسق بالتحول إلى مركز ضامن للحضور بمالحظة التراتب

والعمل على قلبه ومقاومـة استفحـال أي تراتب جديد يحـل فيه الـطرف الثاني في موقـع
األفضـلية أيض ًا(.)78

ولمزيد من اإليضاح لطبيعتها وعملها تبين أنها تقيم مرحلي ًا داخل األفق الميتافيزيقي

المغلق لهذه المقابالت عاملة على رجه من داخله أو قلب تراتبه بحيث يحتل (األسفل)

مكان (األعلى) .هذه الحركة تجد في نظر دیریدا تبريرها في كوننا داخل المقابالت الفلسفية
الكالسيكية ال نجدها في تعایش سلمي ومقابلة حيادية وإنما في عمل عنف .ثم تأتي حركة

ثانية تتمثل في العمل ميداني ًا داخل النسق الذي يجري تفكیكه للكشف عن عجزه وتناقضه،

ولفرض نظام بدائل أخرى .هكذا يطاح بالعالقة التراتبية القديمة ويمهد لمجيء (مفهوم)
جديد ال يمكن فهمه وال تمكينه من العمل دون النسق السابق (القديم) .وفي تعريفه للتفكيك
يبين ديريدا أنه تخلع أو فقدان الشيء بنيته أو تقويض وتفتيت للبنية والتموضع داخل الظاهرة

وتوجيه ضربات متوالية لها من الداخل لكي تتفكك وتتحلل ويحل االختالف محل مركزية

أحد طرفي عالقة االختالف الذي تنظر إليه الميتافيزيقا بأنه أصل وسابق .فاالختالف هو
السابق وهو حدث ما ورائي کلي أزلي ال تحد سلطته حدود وهو ليس حسي ًا وال عقلي ًا وليس

مادي ًا وال روحي ًا( .)79آن االختالف هو (األصل) ،ويوضح دیريدا ذلك «بتصديه للمفهومات
المؤسسة للميتافيزيقا الغربية ولمفهوم (األصل)  IÓRIGINEبخاصة .يرينا دیریدا بمماحكة
ديالكتيكية نوع ًا ما من أن (األصلي) ال يكون (أصلي ًا) إال باستناده إلى (النسخة) التالية

له التي يسود الزعم أنها تأتي لتنسخه وتكرره ضامنة له بذلك حيازة تسمية (األصلي) أو

(األصل) .ال يكون (األول) (أول) إال باالستناد استناد ًا مؤسس ًا ،أي يقيم في جوهر (األول)

نفسه بما هو (أول) ،نقول االستناد إلى (الثاني) الذي يدعم ذلك (األول) في أوليته .ومن
هنا ..فإن (األول) هو (في نظر ديریدا) أول  /ثان والثاني ثان/ثان الخ ..هذا يعني أنه ليس
ثمة من أصل محض ،وأن األصل يبدأ بـ (التلوث) أو االبتعاد عن مقام األصلية بمجرد أن
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يتشكل كأصل فيجد نفسه مجبر ًا على أن يمهد لمسار تأتي فيه (اآلثار) المتتابعة لتعدله في

(أصلیته) ...األصل طريق إلى األثر مثلما يكون اليوم األول في حياتنا يوم ًا أول في اتجاه
الموت في آن واحد .وإذن فــ (في البدء كان االختالف) ،وهذا هو ما يفسر مقولة ديريدا في
التأخر أو اإلرجاء االصلي ...األصل يحيل إلى الحقه دائم ًا ،و(الهوية) إلى (آخرها) الذي

يؤسسها هي نفسها كهوية ،بذا يكون االختالف ..في حقيقته إحالة إلى اآلخر وإرجاء لتحقق

الهوية في انغالقها الذاتي»(.)80

ونود هنا أن نبين أن دريدا ال يختلف مع هيغل في وصفه لالختالف والتناقض ،فلدى

هيغل أن عالقة التناقض هي الحقيقة العينية األولى ،ألن ال وجود ألحد النقيضين خارج
عالقته باآلخر ،فالعالقة هي الوجود العيني األول ،أي الوجود المتحقق .أما قبل هذا الوجود

فإن هناك ما يسميه هيغل (الوجود الخالص) وهذا يساويه بالعدم ألنه وحده بال عالقته

بنقيضه .وعندما يتحقق التناقض ويوجد بوصفه حقيقة عينية واقعة ،فإن أحد النقيضين ال
ينفصم عن عالقته باآلخر وإال يستحيل إلى عدم .وهو يعرف العدم بأنه أحد النقيضين خارج

عالقته باآلخر ،فأحد النقيضين ال ينفك عن عالقته باآلخر ،كما يرى ديريدا بأن األول هو

ما ارتبط بالثاني ،واألصل يستند إلى النسخة التي تأتي لتكرره وهو طريق (األثر) ،فهذا ال
تختلف به فلسفة هيغل مع التفكيكية ،وهي تؤكد مبدأ تكافؤ الضدين أي إن أحدهما كفؤ

لضده في أنه ال معنى له أو ال وجود إال بضده .ولكن هذا التكافؤ ال يعني عدم اختالفهما
وهذا ما تختلف به فلسفة هيغل عن التفكيكية ،فيبقى األول أوالً والثاني ثاني ًا واألصل أص ً
ال

والمكرر عن األصل مکرر ًا .والذي يبدو أن التفكيكية لم تفرق بين مبدأ تكافؤ الضدين
في عالقة التناقض ومبدأ اختالف الضدين في هذه العالقة ،فتكافؤ الضدين ال يعني عدم

اختالفهما كما قلنا ،بل ال بد من هذا االختالف لوجودهما ،واالختالف هو األصل كما ترى

التفكيكية ،كما أن فلسفة هيغل ال تبقي التناقض قائم ًا أبدي ًا سرمدي ًا بل إنها تطوره وتحوله

إلى تأريخ يمر بمراحل ينتابها الصراع الذي ينتهي إلى غاية وهو ما ال تعترف به التفكيكية.

وهكذا يطور دیريدا استراتيجية عامة نظرية ومنهجية للتفكيكية الفلسفية .وكان

نيتشه الفيلسوف األلماني رائد ًا لديريدا في تفكيره .وكذلك هايدغر الذي ينتسب إلى نيتشه
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وتحضر فلسفة نيتشه في أعماله ،وكانا قد وجها نقد ًا إلى الميتافيزيقا الغربية وهذا النقد
استأنفه دیريدا وبول دومان وتفكيكيون آخرون .فنيتشه كان رائد ًا لديريدا الذي يبرز الطابع

المتناقض للظواهر الفلسفية واللغوية واألدبية .يتصور نيتشه ديالكتيك ًا يتخذ نقطة لالنطالق

جمع ًا للضدين عصي ًا على التجاوز ويستحيل إخضاعه وإدماجه في النظام ،ومن هذا التصور
انطلقت التفكيكية(.)81

***

هذه هي أهم األفكار التي تتصل بالفكر الجدلي والتي أثرت في فلسفة هيغل وتأثرت

بها إن سلب ًا وإن إيجاب ًا وسنحاول في ضوء المنهج الجدلي لهيغل أن ندرس موضوعنا وهو
تطور الفكر النقدي األدبي في العراق في مرحلة زمنية محددة ،وأن نناقش في ضوء فلسفة
هيغل والفلسفات الجدلية التي عرضناها بإيجاز أهم النتائج التي انتهى إليها البحث في

دراسته لهذه المرحلة من تاريخ الفكر النقدي في العراق.
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-1الحالة العامة للفكر قبل نشأة
الفكر الجديد أو الفكر النقدي
إن تعرف طبيعة الفكر الجديد أو الفكر النقدي تتطلب معرفة نشأته ..والوقوف على

نشأته يعني فهمه مرتبط ًا بما سبقه ..وإذا قرر البحث أنه نشأ بعد أن تنبه الناس إلى حقيقة
أوضاعهم المتخلفة في ظل الحكم العثماني فانتقدوها وثاروا عليها ودعوا إلى تجديدها،
فإن دراسة حالة الفكر قبل أن يكون انتقادي ًا مجدد ًا ستكون كذلك في زمن الدولة العثمانية.
***

غمرت الشرق الخاضع للدولة العثمانية حياة أظلمت عليه في كل جوانبها وامتدت

قرون ًا كانت قرون ًا مظلمة .فقد غزا العثمانيون البالد العربية وأنزلوا بأهلها البؤس والضنك
واإلعسار ،ولم يكونوا أصحاب حضارة وال نظام في الحكم والسياسة بل غزاة فاتحين.

ولهذا هدموا ما وجدوه من صروح العلم واألدب والفن ،وبعد أن كانت مصر والشام موئلي
الحضارة اإلسالمية نزل بهما طوفان العثمانيين فانهارت الحياة المادية والعقلية لوال نشاط

ضئيل في األزهر كان يحفه ظالم مطبق من البؤس والفقر والحكم الظالم الغاشم(.)1

وكانت الدولة العثمانية تنقسم إلى واليات وكان السلطان يشعر أن االمبراطورية

العثمانية كلها ملك خاص له ،وله الحق في أن يمنح ما يشاء من والياته لمن يشاء ممن
يختارهم من الوالة .وكان لكل واحد من هؤالء الوالة كالسلطان حق التصرف المطلق في
شؤون الوالية ،فهو يصرف أموالها ونفوس أهلها كما يشاء .ولم يكونوا يفكرون في تقدم

هم لهم إال التمتع بمالذهم وجمع أكبر كمية من المال تقسم بين
البالد ألنهم غرباء عنها وال ّ
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األقارب والحواريين .وال يكون نصيب البالد إال أن تتأخر يوم ًا بعد يوم ،فحكامها ال يعرفون

شيئ ًا اسمه المصلحة العامة ،إذ يحكمون لتسيير منافعهم الخاصة .أما العراق ،فکان بوالياته
الثالث (بغداد والبصرة والموصل) يتعثر بظلماته ويتخبط في جوه الخانق المشبع بالظلم

واإلرهاب وقد انتشرت الرشوة واغتصاب األموال من قبل الموظفين الذين اشتروا وظائفهم
من الوالي ،ولم يكونوا من أهل الكفاية والنزاهة .وأهملت المشاريع العمرانية ،وإن كانت

تخص أهم مرافق الحياة .وأصبح العراق مرتع ًا للفساد السياسي واالجتماعي .وقد جرؤ

الوالة والموظفون على االستهتار بحقوق الشعب واالنغماس في المفاسد ،فحاقت بالشعب
النكبات وكانت وافدات األمراض كالطاعون والكوليرا تزيد فيها .وقد ظلت الحالة الصحية

في غاية التدهور ،وكان للشعوذة والدجل والخرافات مكان فسيح .ولم تحظ الحالة الصحية

المتدهورة في العراق بشيء من االلتفات إليها حتى تولى مدحت باشا فأوالها عنايته وأسس
مستشفى في بغداد.

وإزاء هذه األوضاع كان على الشعوب أن تطيع وتصبر وقد قيدت حرياتها ومنعت من

التعبير عن رفضها لها .ولم تكن لهذه الشعوب قيمة في نظر السلطان ووالته ،فكانت مهملة

ال شأن لها وقد أهدرت كرامتها وحرمت عليها حقوقها بالقسوة والسطوة وأبعد الناس عن
الخوض في مسائل حياتهم فضغطوا على مشاعرهم وحبسوا تفكيرهم وانعزلوا عن الحياة
العامة وقد تملكهم اليأس وآلمتهم تجارب حياتهم وكانوا يضعون نصب أعينهم ما تعرض

له والتهم المصلحون عندما رأت الدولة في أعمالهم اإلصالحية ما يخالف مشيئتها ،فقد
استاءت من سليمان باشا وإصالحاته ورأتها مجاالً لتنبيه الناس وتحريضهم على الشكوى،

فقتل سليمان وأرسل رأسه إلى اآلستانة .لذلك اضطر أصحاب اآلراء إلى المحاورة والتقية
ومجاراة الوالة الذين ال يرعون إال وال ذمة ،وبذلك يأمنون البطش .وحرصوا على عدم

التصريح بمكنونات الصدور إذ أصبح الحذر صفة لهم واللبيب من كان يحذر أقرب الناس
إليه« :واللبيب من لم يثق بأبناء عصره ولو في الحقير من أمره ولم يأمن على مخدرات صدره»،
«ورب كلمة حق ال تقال إال لدى الرب يوم
فال يكاشف بها أحد ًا إال الله في يوم الحسابُ :

الحساب فآه ..ثم آه ..ثم آه ..إلى ألف ألف آه ..من زمن ال يستطيع فيه المحق أن يفتح،
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خوف ًا من خفض القدر ،فاه» ...وهكذا أصبحت الشعوب آلة ذليلة يسيرها السلطان وأعوانه
من الوالة وغيرهم أنى شاؤوا وهي تدين بالوالء والطاعة إذ فضلت االستسالم على النضال

ولم تفكر في تبديل أو تغيير بعد أن أصابها اليأس من هذا ،فمن يتذمر من األوضاع ال يجد
متجاوب ًا معه فينكفئ على نفسه يشكو الزمان والدهر واأليام ويشكو إلى الله سوء الحال(.)2
ولهذا اختفت روح الثورة والرفض والنقد وغلبت روح التواكل والخضوع واالستسالم،

فكان أبرز ما سيطر على التفكير في خالل فترة الظالم التي حلت بالعالم اإلسالمي :فقدان
الثقة بالنفس واإلحساس بالهوان تحت تأثير استبداد الحكام والجمود الفكري( .)3وسادت

الفكر حالة إقرار عامة ،إذ وقف الفكر إزاء أوضاعه ساكت ًا عليها يحبذ الرضا وينبذ فكرة
التغيير .ولم يتعلق الناس بشيء في عهد الجمود واالنحطاط هذا بمثل تعلقهم بفكرة الثبات

أو المحافظة على نسق الحياة التي يحيونها وفيما يتصل بكل تفصيالتها .واستسلموا لتلك

الرتابة المطبقة التي جعلتهم يمارسون الحياة أشباح ًا بدون آدمية ،ال يطمعون في تطور،
واتخذوا من هذا عقيدة يجعلونها وقا ًء ضد كل (بدعة) ومنطق ًا لتبرير كل شيء .وكانت

تملؤهم قناعة بالقضاء والقدر ،فهم ال يعبؤون بما يكون وراء حياتهم أو أمامها من خير
وشر ،بل نجدهم يبررون االنحطاط .وقد أحاطت هذه األفكار ذلك الواقع الجامد بسياج

جعل الحياة داخله بمنزلة الحياة داخل الكهف ،تجري في ارتخاء وكأنها وسط بين النوم
واليقظة .وقد صور الذين كتبوا عن هذه الفترة الظالم الذي خيم على أهلها كأنه الظالم الذي

خيم على أهل الكهف ،فكان دیجور ًا روحي ًا ثقي ً
ال لم تعرف تلك البلدان في تاريخها الطويل
عهد ًا أظلم منه .ونقصد بالثبات الذي تعلقوا به ،الثبات على التخلف والجمود على التقاليد
واالستكانة لألوهام واالكتفاء بالقشور عن اللباب في كل شأن من شؤون الحياة التي كان

الناس يحيونها .وإذا لم نكترث لبعض الحركات العابرة التي كانت تعكر صفو السكينة في

ذلك التاريخ ،أو لبعض االنتفاضات الشعبية أو االضطرابات الداخلية التي كانت تظهر في
بعض األحيان( ،)4فإن ذلك الكهف الكبير كان بنجوة من كل حركة ،وكان أهله رقود ًا في هيئة

أيقاظ يجترهم الزمن كأنهم کابوس ثقيل(.)5

وقد عمدت السلطة العثمانية للقضاء على روح النقد والرفض إلى تطويق الفكر بأن
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قطعت كل صلة له بالعالم الخارجي .وإذ طوقته ،لم يتهيأ له أن يدرك حالة السوء التي
عليها أوضاعه العامة ،إذ لم يتسن له عن طريق االتصال باألمم المجاورة التي كانت قد
قطعت شوط ًا بعيد ًا في الحضارة أن يعرف أوضاع ًا مخالفة ألوضاعه هذه مما يمكنه من

معرفتها والحكم عليها ،ثم ليكون حافز ًا له  -فيما بعد  -للثورة عليها( .)6وهذا حرصت عليه
كثير ًا لكي تبقي على ما تريده ثابت ًا ال يتغير وحكمت على ما يتناهى إليه من أخبارها بالكفر

واإللحاد ،فكان «الخوف من الغرب من أهم بواعث الركود الفكري واالبتعاد عن االستفادة

من اآلراء الجديدة التي تقلب المسلم كافر ًا وتسمم أفكاره فيكون ملحد ًا ،وأهم ميزات

المفكر والحاكم واألديب أن يبتعد عن كل ما هو غريب وأال يتحدث عنه»( .)۷ويعكس لنا
نص ألحد أدباء الفترة يمتدح فيه أحد الوالة بأنه سالم من وصمة التأثر بالغرب طبيعة التوجيه
الفكري في زمن الدولة العثمانية ،يقول« :والظاهر أنه لم يسمع من جليس حديث لندرة أو
پاریس ،ويكفي أهل البلد اليوم رحمة أن واليها سالم من تلك الوصمة ،وقلما تنال هذه

الرحمة في هذا الزمن الذميم ،وما يلقاها إال الذين صبروا وما يلقاها إال ذو حظ عظيم»(.)۸
ولقد ظل الفكر العراقي في محيطه الضيق فلم يتعرف إلى العالم المتقدم وما فيه من تيارات
فكرية وثورات كبرى فينتبه ويتأثر ثم يحاكي ،حتى تهيأت له وسائل االتصال بالغرب وهو

ما سنعرفه(.)9

وكان هذا التوجيه الفكري عام ًا ،نجده في كل مكان ،فقد أشاع المصريون فيما بينهم

الحذر من االتصال بالغرب .وينقل الباحثون عن الجبرتي ما حكاه عن موقف المصريين
عندما سمعوا بالغزو الفرنسي لمصر ،وما أبدوه من مقاومة .وهذا ينطبق على تاريخ الشرق

العربي كله في هذه الفترة بدون حاجة إلى تخصيص أو استثناء ،فإذا تراءت لهم صورة لما
كان يجري في الغرب الناهض أو سمعوا به استخفوا بكفرته واستهزؤوا بقوم كتب لهم
نصيب من الدنيا وهم عن اآلخرة غافلون .وعندما دهموا العالم العربي كان حکامه يعتقدون

أن قوة االفرنج ال تستطيع أن تقف أمام خيولهم .وكان مسلمو ذلك المجتمع الهاجع
يعتقدون بأن سلطان األتراك سيد السالطين مهما بلغت شكواهم منه ،فإذا انهزمت جيوشه

أما جند النصارى واستباحوا أرضه ،فقد اختل ميزان الحياة واضطرب أمرها وكان ذلك نذير ًا
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بكل شر .أما ماكان يتخلل حياتهم من مظالم اصطلوا بنارها ،فذلك من لوازم الدهر وسنة
الحياة التي ال تريح ذا عقل ينعم بعقله( .)10ومن خالل هذا التوجيه كانوا يلبون دعوة هؤالء
السالطين في حروبهم ضد الدول األجنبية ،والعقيدة اإلسالمية التي تربطهم بهم هي التي

تضمن هذا الوالء ،فلم يمدوا ببصرهم إلى أسباب هذه الحروب .وال نخرج من دواوين

الشعراء الذين عبروا عن تلك الحروب إال بفكرة واحدة هي أن النصارى أعلنوا عصيانهم

على السلطان فحاربهم وأدبهم .وإذا كان هذا يعبر عن نظرة الشعراء ووعيهم بقضية العصر،
فما الذي نتوقعه من عامة الناس وبسطائهم وأمييهم(.)11

وال نريد أن ننسى أثر نظرية السلطة في الحكم ونقصد بها نظرية (التفويض اإللهي)

في اإلسهام في اإلبقاء على حالة الجمود وإضعاف روح النقد وإشاعة روح التواكل وسلب

اإلرادة( .)۱۲ففي مجال الحكم أشاعت أن الحاكم مفوض من الله وهو ظله على األرض،

والسلطة تستمد مقوماتها من مشيئته ويتم اختيارها بعنايته وبتوجيهه .وإذا كان الحاكم قد
اختاره الله فليس ألحد أن ينتقد أوضاع الفساد والخراب والتخلف ،ألنها من مشيئة من
اختاره الله .وبسبب من طبيعة التفسير الديني للسلطة السياسية برزت حاجة العثمانيين «إلى

مؤازرة رجال الدين ليكونوا صلة الوصل بين عامة الشعب والحكومة المركزية في اسطنبول،

وليقوموا بالدعاية الكافية لتأليب الرأي العام وحمله على مناصرتها ..وليس غريب ًا أن يتم مثل
هذا التعاقد بين السلطنة ورجال الدين على غرار ما حدث في فرنسة قبل الثورة بين الملك

والكنيسة»( ،)۱۳وعلى غرار ما حدث في غيرها من بلدان أوروبا في العصور الوسطى ،إذ ساد

نظام الدولة المطلق الذي يرتكز على فكرة حقوق الملوك اإللهية وبمقتضى هذه الحقوق
استبد الملوك المستبدون وتحالفوا مع رجال الدين ليبرروا لهم استبدادهم( ،)14على نحو

تحالف السالطين العثمانيين معهم ،وكان يمثل رجال الدين هؤالء المتصوفة ومشايخ
الطرق الذين شجعتهم الدولة وفتحت لهم التكايا وأغدقت عليهم األموال(.)15

ولم تكن نظرية التفويض اإللهي تبرير ًا سياسي ًا للحكم فقط ،بل قاعدة للفكر فسرت

دوره في عملية المعرفة وألهمته أنه ليس في إمكانه أن يميز األمور ليعرف الحق من الباطل

ليثور عليه ،فذهبت إلى أن المعرفة تفويض إلهي وأسرار غير مكشوفة للعامة ،بل هي
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كرامات للخاصة .وألن المعرفة ال تفوض إلى الجميع ،وليس من شأن الناس أن يعلموا

كان مشايخ الطرق يعلمون الجهل ويوصون به وقد جعلوا من مريديهم آالت صماء وحالوا
بينهم وبين العلم حتى ال يصلهم إال عن طريق مشايخهم وقد وضعوا طرق ًا وآداب ًا ألزموا بها
من سلك على يدهم .وكان بعضها يقضي بمحبة الجهل ،وعدم التعلم على يد مدرس أو
كتاب وأوصوا بتجنب التفكير في ما يعرض من األمور وأوعزوا بأن المعرفة إلهام ليوهموا

أن الفكر أعجز عن اإلدراك والتمييز ووجهوه إلى االعتقاد بأن المعرفة اإللهامية هي خير

الطرق المؤدية إلى المعرفة الحقيقية والمشاهدة اليقينية التي ال يساورها الخطأ وال يتطرق

إليها الزلل(.)16

إن الحديث عن دور نظرية السلطة في إضعاف الفكر وتعطيل نشاطه يدعونا إلى

اإلشارة إلى دور نظام التعليم الذي قررته في اإلسهام في هذه الغاية .لقد اهتمت الدولة

العثمانية بالتعليم الديني وأوكلت إلى رجال الدين بالدرجة األولى أمر التعليم( ،)17وعلى

غرار ما حدث في أوروبا في العصور الوسطى ،إذ قام الرهبان على التعليم فيها( )۱۸وذلك
لكونها دولة ثيوقراطية يحتل فيها رجال الدين مركز ًا مرموق ًا ومؤثر ًا في توجيه الحكم.
وكانت أهداف المؤسسات الدينية التقليدية منسجمة مع أهداف الدولة العثمانية في التربية
والتعليم ،فالهدف الذي انصرفت إليه جهودها قرون ًا طويلة هو أن تحمل الناس على التوجه

بوالئهم للدولة وللسلطان.

وقد تمثلت المؤسسات التعليمية قبل نشأة المدارس الحديثة بالكتاتيب والمدارس

الدينية .وانتشرت الكتاتيب في أنحاء مختلفة من الواليات العراقية ،ومما ساعد على

ذلك أن الدولة العثمانية لم تكن في البداية تعد الخدمات التعليمية من اختصاصها وإنما

من اختصاص األفراد والجماعات ،وكان هؤالء يسهمون في تقديم األموال إلى المعلمين
(الماللي) .ولم تقدم الحكومة أية مساعدة مالية إلى هذه الكتاتيب التي ظلت تعمل على
وفق أساليب خاصة تجمع بين أسوأ الظروف الصحية مع أسخف الطرائق التعليمية .وكانت

أماكن الكتاتيب مغايرة لقواعد حفظ الصحة ،والتعليم فيها ليس على أصول مرعية وكان
ضررها على األبدان أكثر من نفعها لألذهان.
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أما المدارس الدينية فلم تكن سوى امتداد للمدارس العربية في العصور الوسطى

اإلسالمية ،وتلقى فيها العلوم التقليدية ،وتخلو الدراسة فيها من العلوم العملية التي تفيد

صاحبها في مواجهة الحياة .ولم تستطع أن تسایر روح العصر فتقهقرت إلى الوراء ،إذ
تجردت من جميع العلوم العقلية ،ولم تهتم بشيء غير العلوم النقلية .ولم تكن هناك

مؤهالت ومتطلبات علمية تؤهل صاحبها لاللتحاق بهذه المدارس ،وليس للمدرسة موازنة
وال مدة محددة من السنوات للتخرج .أما الهدف من التعليم في هذه المدارس فلم يكن يعني

اكتساب معرفة جديدة ،بل التمكن إلى أقصى حد ممكن من المادة التي أنتجتها األجيال

السالفة .وكانت هذه المدارس المصدر الوحيد الذي يزود المجتمع آنذاك بما يحتاج إليه
من أفراد يعملون في مختلف المهن لخلو البالد من معاهد العلوم األخرى( .)۱۹وكان أغلب
المدرسين من الجهلة غير القادرين على القيام بواجبات التدريس ،وكان الدارسون أسرى
في يد الجهل والغباوة فكانوا في الغالب جهلة أغبياء .وتفيد التقارير التي كانت تُكتب عنهم
أنهم لم يكونوا يجهدون أنفسهم في تفهم الدروس ،وقد اعتاد بعضهم النوم في خاللها

أو الشرود بذهنه في مسائل أخرى( .)۲۰أما النابه منهم فإنه ال يحسن غير النقل واالختصار

والجمع .وقد استمرت المدارس الدينية على حالتها من االنحطاط وعدم النظام .وفي
أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر شعرت الدولة بضرورة األخذ بالنظم
الحديثة ،غير أنها لم تفكر في إصالح المعاهد القديمة ،بل تركتها وشأنها وأنشأت معاهد

جديدة مستقلة من عسكرية ومدنية وكان التعليم فيها كلها باللغة التركية ثم الفرنسية ولم يكن

نصيب العراق من هذا التطور سوى بعض المدارس (الرشدية) االبتدائية والعسكرية التي

شهدها النصف الثاني من القرن التاسع عشر وهي على ما فيها من ضعف كان التدريس فيها
باللغة التركية حتى النحو والصرف .وكان طالبها ال يعرفون الكتابة حتى باليسير من اللغة

العربية ،وإذا كان ثمة فضل في بقاء اللغة العربية وسيلة من وسائل التعبير في العراق ،فإنما

هو للمدارس القديمة ،على ما فيها من نقص وعلى ما يعانيه طالبها ومدرسوها من صعوبة
العيش وانعدام وسائل الراحة وعلى ما بها من حاجة إلى الكتب ،وعلى ما بيناه من أنها كانت
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تقف على السطوح والشرفات ال األسس والدعائم وتستند إلى ما يلقيه الملقنون ال الشراح

والمفكرون(.)21

وكانت أساليب التعليم تعتمد على الحفظ ،فكانت وسائل أسهمت في تجميد العقل

وتعطيل حيويته ،فآراء األقدمين تحتشد في الذهن وال يعمد إلى مناقشتها فكانت تنتقل كما
هي إلى ما يؤلفون( .)۲۲وبذلك لم يسهم نظام التعليم في التعليم وفي إزاحة ظلمات الجهل
الذي حل في بغداد ليغيب العلم عنها تمام ًا .وهذا أكده بعضهم وهو يصور واقع العلوم
والفنون في بغداد في ذلك الزمن ،فهي من بعد ازدهارها القديم عادت «قفراء من العلوم،

وممن يعرف شيئ ًا من الفنون من أصحاب العلوم ،حتى أن األهالي يظنون معنى المثل
المشهور وهو (الجنون فنون) أن الذي يعرف الفنون فهو مجنون ،فترى المدارس دوارس،
والدرس مدروس ،والعلم مفقود ،وطريق التعلم درب مسدود ،وأما الفنون فإنها مثل العنقاء

اسم من دون جسم ال عين لها وال أثر وال رسم»(.)23

وفي مجال عملية التأليف مضى الفكر يتخذ السلف مالذ ًا إذ تعطلت قدراته ولم يعد يأمن

نفسه في نظر ،فال يلبث أن يرده إلى السالفين مؤكد ًا نضوب المواهب واستالب القدرات في
التفكير واإلبداع ،فوقف يعيد معلومات السابقين في متون وملخصات يبدأون بها ويعيدون
وكل ما يستطيعون عمله أن يشرحوها ،وقد يشرحون الشرح وقد يعلقون عليه وهم بذلك

ال يضيفون إلى العلم شيئ ًا خطير ًا ،بل لقد عقدوه بكثرة متونهم وشروحهم وتعليقاتهم وما

حشدوا فيها من عقد وألغاز فتحولت العبارات نفسها إلى أحاج مغلقة وأصبح همهم أن
يحلوا هذه األحاجي وحلها ال يضيف علم ًا ،إنما يضيف فساد ًا لغوي ًا ،وكأنهم شعروا أنه لم

يعد هناك شيء يقال(.)24

لقد توقف الفكر في عملية اإلبداع وانعدم نشاطه وانقطعت حركته وانكفأ على نفسه

وقبع في جحره واكتفى بقوقعته( .)25وكنا قد قلنا إنه توقف في عملية التغيير التأريخي ،إذ

وقف إزاء أوضاعه العامة ساكت ًا عليها وسادته حالة إقرار عامة وتخلى عن طبيعته في الرفض

واالنتقاد ،وتلك هي الحالة العامة للفكر .إن حالة الجمود الفكري التي وصفت الدراسات
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بها فترة الحكم العثماني ،تعللها بأن لم يكن للفكر مالمح خاصة يتميز بها( ،)26أي إنه لم يكن

له موقف ،إذ لم تكن له القدرة على التمييز والمعرفة.

وقد صدر األدب عن هذه الحال الفكرية ،فلم تكن الحياة األدبية خير ًا من الحياة العقلية

فقد ران عليها جمود شديد(« ،)۲۷وظهر التوقف في األدب»( ،)۲۸فكان الممثل الصادق لها في
الموضوع وفي األساليب الفنية ،إذ لم «تختلف موضوعات الشعر عما كانت عليه في القرون

السابقة»( ،)۲۹فنظموا في ما نظم الشاعر القديم وغلب المديح وال سيما المديح السياسي
على موضوعات الشعر األخرى ،فقد تضخم هذا الغرض وأصيب بالورم وطغت نسبته على
نسبة الشعر في األغراض األخرى في دواوين الشعراء ،وال نجد شاعر ًا على اختالف ميول

الشعراء واتجاهاتهم تعفف عن هذا الغرض .وليس ذلك غريب ًا على شعراء هذه الفترة الذين

تلمسنا شيئ ًا من ظروفهم( ،)3۰ففي بيئة علمت الشاعر أن يغمض عينيه عن آالم شعبه لكي
يأمن على حياته التجأ إلى التمسك بمنافعه الذاتية وإلى المداجاة والتزلف إلى الحاکمین.

وكانت هذه السبيل الوحيد للوصول والسالمة .ولقد أكره نفسه عليها من كان يكرهها ،فلم
يجد أحد األدباء ما يدفع عنه غائلة االضطهاد ويمهد له إعادة حقوقه المهضومة إال تأليف
کتاب كان يعتقد في قرارة نفسه ببطالنه ،يبرهن فيه على وجوب طاعة السلطان ،فأغناه هذا

الكتاب ولم تغنه مؤلفاته التي أربت على العشرين فتي ً
ال(.)31

وهكذا مسح الشعراء ما بقي من كرامة للشاعر العربي ،فالعملية ال تحتاج إلى أي موقف

أو مشاركة نفسية ما بين الشاعر وممدوحه ،وإنما المصلحة المتبادلة .لقد ُذلل المديح فكان
مظهر ًا لنفاق الشعراء وكذبهم وزيف أحاسيسهم ،إذ أحوجهم العصر إلى السلطة فراحوا

يتمسحون بها ويقفون على أبوابها طويالً ،وقد شوهوا صورة الفنان ومكانته السامية .فإذا
نُقل ألحد الشعراء مث ً
ال بيتان قالهما أحد المسؤولين في اآلستانة ،فإنه يسارع إلى هذين
البيتين بتشطيرهما وتخميسهما وتصريعهما وترصيعهما وتسميطهما وتقریظهما .ولهذا لم

يكن المجتمع ينظر إلى الفن نظرة احترام ،فهو نوع من الفاكهة وأداة تسلية وأسلوب تسجيل

إخباري عن السلطة وذوي النفوذ .وكانت العامة تعتقد أنه يحط من ذوي الشأن وأصحاب
المكانة السامية( .)۳۲ولعل غلبة المديح على موضوعات الشعر األخرى دليل على حالة
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االستقرار الفكري إذ المديح إقرار ورضا .كما أن قلة شعر الهجاء( ،)۳۳دليل على ضعف

الصفة االنتقادية في الفكر ،إذ الهجاء نقد ورفض ،وقد نجد من مظاهره الشكوى ،وهي
هجاء فارقته حدة الرفض وفارقه التحدي ،فبعد أن ال يجد الشاعر المتمرد متجاوب ًا معه في

نقده لتردي األوضاع العامة يسلم أمره إلى الله شاكي ًا األيام والزمان.

ودليل على حالة االستقرار الفكري ،التمسك بالتقاليد الفنية لألدب العربي القديم

موجه ًا عام ًا لألدب ،يتوقف عندها وال يملك أن يقدم البديل عنها ،كما توقف الفكر ولم
يملك أن يبدع ويبتكر ،فلم يتهيأ للشاعر أن يجدد في أسلوبه وصوره وطريقة تعبيره عن
معانيه ،فكان أدبه «محاكاة لألدب القديم في األطر المألوفة والفنون المتداولة ..وليس فيه

ابتکار أو عمق»( .)34وحين يجاهد للوصول إلى تقلید القدماء والسير على نهجهم ،قلما يوفق

إلى ذلك لتمكن ذوق القرون المظلمة من روحه وثقافته( .)35ونجده يجتر الكلمات التي

شاعت في أشعار القدماء ،وقد تكون معانيها غير واضحة في ذهنه .كما يكثر من ترديد أسماء
األماكن القديمة التي يجهل مواقعها الجغرافية ،والتي لم تكن له بها صلة سوى أنها وردت

في أشعار القدماء .أما المآخذ التي تتصل باللغة والنحو ،فإن الكثير من الشعراء لم يسلم من

الوقوع في هفوات لغوية ونحوية وعروضية ،بعضها ال سبيل إلى تصحيحه .وليس بغريب
على هؤالء أن يكونوا عرضة للهفوات والسقطات ،إذ كان عصرهم امتداد ًا لفترة طغت فيها
العامية وانتشرت فيها الكلمات والمصطلحات الدخيلة .ولهذا شاعت ظاهرة الركاكة،

فالشاعر يبدو وقد غمضت عليه أساليب لغته ،فهو غير متمكن منها وال يتعامل معها معاملة
الواثق المقتدر بسبب جهله كثير ًا من أسرارها وجمالها ومفاتيحها .وإذا كان األدب هو قدرة

على االنتقاء من اللغة ،ألن هذا يقود إلى التوليد واالستعماالت الجديدة ،فإن الشاعر تعامل
مع اللغة من رؤية غير واضحة ال يتلمس طريقه إليها ،وذلك يرجع إلى جمود العصر على

حالة الضعف ،ثم إلى ثقافة الشاعر التي تعلمها في الكتاتيب ،ولهذا كثر الشعراء النظامون
الذين ال يعرفون من الشعر غير كونه موزون ًا مقفى .وقد وجدنا بعض هؤالء النظامين يغرق

في عاميته ويستعين على غرضه بالكلمات المبتذلة الدالة على الضحالة ،فجاء من أدنى

الكالم وأحطه .وجاء بعض الشعر على بحور غير عربية خارجة بموسيقاها عن تشكيالت
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عروض الخليل بن أحمد .وقد يظن الدارس أنها محاوالت تجديدية اتجه إليها الشاعر عن

وعي ورغبة في التجديد ،إال أنه سرعان ما يخيب ظنه عندما يكتشف أنه اتخذ هذا الوزن

الموسيقي مجاملة لممدوحه أو إثبات ًا لبراعته.

وال بد والحالة هذه من أن يسقط الشعر في وهاد شكلية تامة ،وقلما خال دیوان

شعر من اكتظاظ بالصناعات اللفظية لذاتها ،كالجناس والطباق والتورية والمقابلة .وقلما
خال شعر شاعر من الفنون الشكلية العقيمة ،كتاريخ األحداث والتقاريظ والتشجير ،فإذا
بالقصيدة شجرة يرسمها الشاعر ویزرکشها بالكلمات ،وهذا يمثل قمة الصناعة واالفتعال

والعقم والجمود ،فكان أن تحولت قصائدهم إلى أشكال ممسوخة منقطعة عن حياة الناس

ومشاعرهم(.)36

وألن الفكر كان ضعيف ًا وكلي ً
ال جاء أدبهم بال تجربة أو إحساس أو عاطفة أو خيال .إن

أولى ظواهر العقم في قصائد الشعراء هي ظاهرة انحطاط الخيال .وإذا كان الخيال هو أساس
عمل الفنان ،منه ينطلق ليضع أحاسيسه ومشاعره في شكل فني منظم ،فإن خلوها من هذا
األساس أنزلها إلى مستوى الكالم المبتذل الذي ال قيمة له .إن شاعر هذا العصر ال يختلف

عن الرجل العادي في تخيله ،ولعل الرجل العادي ال يضعف خياله كما ضعف لدى بعض

الشعراء .أما عن النتاج النهائي لعملية التخيل وهو توليد الصور وخلقها وهذا أخطر أدوات
الشاعر بال منازع ،فإن أغلب الشعر ال يتعامل بالصور ،وإنما هو تقرير محض لحقائق واقعة
وهذا ليس من مهمات الشعر .أما ما جاء يعبر بالصور ،فكان يؤكد جمود خيال الشعراء فال

قدرة على الخلق وال إبداع وإنما تقليد للقدماء( .)۳۷وألن شعرهم جاء بال خيال أو إحساس
أو تجربة خلت قصائدهم مما يعين ذات الشاعر ،فكان الشعر يلبي كل طلب خارجها مما

تقتضيه المناسبات اليومية ،وشغل بتوافه األمور حتى نظموا في طلب سعف النخيل أو

وصف دجاجة أو إبريق شاي( .)۳۸ولهذا فقدت لغتهم حرارتها الذهنية المخترعة وضيعت
ُبعد ًا من أبعادها وهو بعد العمق ،فاستحالت شعوذة وطالء فارغ ًا ،وأفرغت ألفاظهم من
مدلوالتها وانطفأ اإليحاء في الصور المستهلكة ،إذ توقف الفكر والجنان إال ما خلج عرض ًا،

فمني الشعر بما مني به النثر وولدا توأمين ميتين(.)39
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لقد تم كل ذلك في غيبة النقد األدبي عن ساحة األدب ،وإذا وجدنا شيئ ًا منه فعلى

طريقة القدماء من نقد الكلمة والبيت والمعنى .وال نجد شيئ ًا من نقد الشعر وتقويمه وتوجيه

الشعراء إلى األصالة واإلبداع .وكان هنالك تقريظ للدواوين وللشعراء محشو بعبارات
المدح والمجامالت المفخمة ،وإضفاء صفات العظمة والخلود على ذلك الشعر الركيك

القديم .وظاهرة المبالغة والغلو ال تختص بالنقد أو الشعر ،إنما هي ظاهرة العصر ،وهي
نتيجة طبيعية لهذه القتامة وضيق األفق وال ُبعد عن الواقع حتى غدت أتفه األشياء وأبسط

األعمال عظيمة رائعة(.)40

لكننا مع ذلك قد نتلمس في هذه الظلمة العمياء في بعض دواوين شعراء هذا العصر

مالمح خفية وأصوات ًا غير عالية النبرة تتميز من هذه الحالة العامة ،سواء في موقف الشاعر

النفسي أو في حرفيته فتقرب ما بين الشاعر ونبض الحياة وتعبر عن إحساس مخالف لجمود
العصر فتنبو عن ذلك التيار الضخم .وهي فلتات قليلة جد ًا تعبر عن ضيق الشاعر بواقعه أو

إحساسه بضعة أو إهانة أو إساءة ،أو ترفعه عن تكسب أو هجائه لمجتمعه وقيمه أو معارضته
للسلطة أو تمرده عليها ووصفها بأنها ضد اإلسالم ،أو افتخاره بأصله وتذكره لماضيه المجيد

وعتاب مر لقومه وتطلع إلى سالف الزمان ليشهد األمة على جزع قومه وإيثارهم للمسكنة

والهوان ،أو دعوتهم إلى التحرر وحمل السالح بوجه السلطة ،بعد أن انكشفت سوءاتها.
هذه النغمة نجدها ناشزة ليس بسبب دعوتها لرد الظلم وتصوير الواقع حسب ،وإنما بسبب

تمثيلها لبدايات تحرك الفن ونبض الحياة فيه بعد جمود طويل .وهذا الشعر وإن التزم جانب ًا
واحد ًا من جوانب الحياة وهو تصوير الواقع السياسي ،فإنه وال شك قد تعامل مع أخطر

الجوانب في ذلك العصر .ولعل هذا الشعر على قلته قد مهد فع ً
ال ألصوات أخرى ارتفعت
مع آخر خيوط ليل القرن التاسع عشر فأعادت ردم الهوة السحيقة ما بين الفن والحياة

وأنهت عصر الزركشة واألالعيب ووضعت حد ًا لضيق أفق الشاعر وعقم فنه .وفي مقدمة

هذه األصوات نسمع صوت الزهاوي في أول قصيدة سياسية واعية سجلها الشعر الحديث
مؤكد ًا بها بداية لشخصية أدبية جديدة تخرج عن بيئة العراق وتستشرف تخوم الوطن العربي
من خالل واقع العراق وقد دهمه القرن العشرون بكل جديد(.)41
80

الفكر النقدي والتجديد

«هوامش المبحث األول  -الفصل األول»

الحالة العامة للفكر قبل نشأة الفكر الجديد أو الفكر النقدي
(((1ينظر :األدب العربي المعاصر في مصر ،ص .12-11
(((2ينظر :الشعر العراقي ،أهدافه وخصائصه في القرن التاسع عشر ،ص  ،۱۰ص  ،۱3ص  ،۲۰ص،۲۱
ص  ،۲۹ص ،30ص  ،۳۲ص  - 40ص  ،42ص  ،۱46ص  ،۱47ص  .150وفي الكالم نصان
مقتبسان األول من كتاب «مطالع السعود» لعثمان بن سند ،ص  ۱۲۹والثاني من كتاب نشوة الشمول،
ألبي الثناء اآللوسي ،ص  ۸و ُينظر :لغة الشعر العراقي في القرن التاسع عشر ،ص .۲و(:معجم
العراق) ،ج  ،۲ص .۲۰6
(((3ينظر :الفكر العربي المعاصر في معركة التغريب والتبعية الثقافية ،ص .۱۱۰ ،۲3
(( (4عرفت مناطق مختلفة من البالد العربية بعض االنتفاضات والحركات ،ولم يسلم العراق من هذه
الحوادث واالضطرابات التي كانت تقوم بها العشائر في الجنوب وفي الشمال ،فقد تمتنع عن دفع
الضرائب وعن الخضوع لسلطة الوالة..ينظر :تطور الشعر العربي الحديث في العراق ،ص  .16ولغة
الشعر العراقي في القرن التاسع عشر ،ص .۲
(((5ينظر :الصراع بين القديم والجديد في األدب العربي ،جـ ،1ص .49-47
(((6أكد الزهاوي أن الفكر ال يتهيأ له أن يعرف حقيقة التخلف والنقص الذي هو عليه ليثور ضده إال
باتصاله بغيره من األمم التي سبقته في ميدان الحضارة:
كحي�اة ف�ي الغـ�رب ذات ص�دام

مـ�ا حي�اة ف�ي الش�رق ذات هـدوء

كاحتكـ�اك األقـ�وام باألق�وام

ال يهيــج االحساس بالنقص شيء

اللباب ،من قصيدة «ال تعيش الشعوب باألحالم» ،ص .۲۷۲
ورد تخلف الشرق إلى حبس الفكر والتضييق عليه:
يا أمـة الشـرق انشـطي وأفيقي

من رقـد ليل في الحياة عميق

يـا شـرق أنت على العقـول مضيق

والغـرب مبقيهــا بــال تضييق

دهـر ًا ،أفـاق ،وأنت غيــر مفيق

يـا شـرق إن الغـرب بعـد هجوعه
اللباب ،من قصيدة «انشطي وأفيقي» ،ص .۲6
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(((7تطور الفكر الحديث في العراق ،ص .14
(( (8المصدر نفسه ،ص  ،15-14والنص من نشوة المدام ألبي الثناء اآللوسي ،ص .103
((ُ (9ينظر :الشعر العراقي أهدافه وخصائصه في القرن التاسع عشر ،ص .159
((1(1ينظر :الصراع بين القديم والجديد في األدب العربي ،ج  ،۱ص .51-47
((1(1ينظر :تطور الشعر العربي الحديث في العراق ،ص .۲۹
( (1(1وجد الزهاوي التفويض آفة الناس في ذلك الزمان:
آفـ�ة المس�لمـات والمس�لمينا

ق�د رأي�ت التفـويض ف�ي كل أمـر
اللباب ،من قصيدة «سیبقی دفين ًا» ،ص .327

((1(1الفكر العربي في مائة سنة ،معالم الفكر التربوي في المئة السنة األخيرة نعیم عطية ،ص .408-407
((1(1ينظر :النضال بين الوطنية واالستعمار في الشرق األدنى -13- ،الفصل الثاني ،من العصور الوسطى
إلى العصر الحديث ،الفكرة الوطنية الحديثة ،تأليف الكاتب األلماني هانزکوهن ،ترجمة اسماعيل
الغانم جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد  16 ،1794کانون الثاني ،السنة الثالثة عشرة ...1933 ،و ُينظر
كذلك :سلطة الحكومة والحقوق الفردية ،أحمد عزت محمد ،جريدة االستقالل ،ص  ،۱العدد
.۱۹3۲ ،۱۷4۲
((1(1ينظر :الشعر العراقي ،أهدافه وخصائصه في القرن التاسع عشر ،ص  ،113وقد أفاض كتاب الشعر
السياسي العراقي في القرن التاسع عشر ،في بسط مدی تسلط هؤالء على الحياة السياسية والفكرية.
((1(1ينظر :الشعر العراقي ،أهدافه وخصائصه في القرن التاسع عشر ،ص .۱۱5
((1(1ينظر :الفكر العربي في مائة سنة ،معالم الفكر التربوي في البالد العربية في المئة السنة األخيرة ،نعيم
عطية ،ص .409
((1(1ينظر :کتب القرون الوسطى ،سالمة موسی ،جريدة اإلخاء الوطني ،ص  ،3العدد  23 ،439آب،
.1933
((1(1ينظر :تطور التعليم الوطني في العراق ،۱۹3۲-۱۸6۹ ،ص .53-5۲ ،۲۸ - ۲6
((2(2ينظر :هذه الورقة الواردة لنا من أحد الذوات المعنونة (باالستغراب) جريدة زوراء ،ص  ،۱نومرو
 7/222ذي الحجة ،سنة  ،۱۲۸۸السبت  5شباط  ،۱۲۸۷سنة الثالثة .و ُينظر كذلك :تطور الفكرة
واألسلوب في األدب العراقي في القرنين التاسع عشر والعشرين ،ص .۳1
((2(2ينظر :لغة الشعر العراقي في القرن التاسع عشر ،ص .4-2
((2(2ينظر :كتب القرون الوسطى ...و ُينظر كذلك :تاريخ العراق بين احتاللين ،ص .۲۹4
((2(2هذه الورقة الواردة لنا من أحد الذوات المعنونة (باالستغراب) ،جريدة زوراء...

((2(2ينظر :الفكر العربي في مائة سنة ،في األدب العربي الحديث ،ص  .۱۸5وينظر كذلك :األدب العربي
المعاصر في مصر ،ص -19ص.20
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((2(2ينظر :الفكر العربي في مائة سنة ،الفكر العربي في النصف األول من القرن التاسع عشر ،ص .1
((2(2ينظر :الفكر العربي في معركة التغريب والتبعية الثقافية ،ص.۲۱
((2(2ينظر :األدب العربي المعاصر في مصر ،ص .۲۰
( (2(2تاريخ العراق بين احتاللين ،ص .۹4۱
( (2(2الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر ،ص .۱۱۸
((3(3ينظر :تطور الشعر العربي الحديث في العراق ،ص  ،۳۰و :الشعر العراقي ،أهدافه وخصائصه في
القرن التاسع عشر ،ص  ،۳۱و ُينظر كذلك :حركة التطور والتجديد في الشعر العراقي الحديث منذ
عام  1870حتى قيام الحرب العالمية الثانية ،ص  ،۱۲ص .15
((3(3ينظر :الشعر العراقي أهدافه وخصائصه في القرن التاسع عشر ،ص .41
((3(3ينظر :تطور الشعر العربي الحديث في العراق ،ص .30 ،22 ،20-19
((3(3ينظر :الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر ،ص .113
((3(3المصدر نفسه ،ص .319
((3(3ينظر :تطور الشعر العربي الحديث في العراق ،ص .30
((3(3ينظر :المصدر نفسه ،ص  .80 ،78 ،74 ،72 ،54و :لغة الشعر العراقي في القرن التاسع عشر،
ص.۹ -۷
((3(3ينظر :تطور الشعر العربي الحديث في العراق ،ص .40 ،۳۸-۳۷
((3(3ينظر :الشعر العراقي ،أهدافه وخصائصه في القرن التاسع عشر ،ص .194 ،160
((3(3ينظر :الفكر العربي في مائة سنة ،في األدب العربي الحديث ،ص .۱۸۲
((4(4ينظر :تطور الشعر العربي الحديث في العراق ،ص  ،58 ،48و :لغة الشعر العراقي في القرن التاسع
عشر ،ص .4
((4(4ينظر :تطور الشعر العربي الحديث في العراق ،ص .۸۷ ،۸۲
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-2االتصال بالغرب
ونشأة الفكر الجديد أو الفكر النقدي
عملت السلطة العثمانية على مقاومة ما يتسرب عن طبيعة الحياة والفكر في الغرب

المتقدم ،كما قلنا ،وأفلحت في إعداد الشعوب الشرقية لهذه المقاومة التي كانت من النوع
الذي تمليه «التقاليد والعنعنات والذي يتسم بسمة الكره لكل ما هو أجنبي غريب ومستحدث

جديد ،مع إسباغ اإلجالل والتكريم والطاعة لكل ما هو ثابت قديم ال يتغير»( .)1وبينما مرت
القرون مظلمة على الشرق في ظل الدولة العثمانية ،وقضي فيها على الحياة العقلية واألدبية

بالجمود والركودُ ،قدر ألوروبا حياة عقلية وأدبية نشيطة ،فقد اندفعت في حركتها العلمية
وأخذت تكتشف القوانين الطبيعية وغير الطبيعية التي تسيطر على حياة الناس .وعلى نحو ما

تطورت في حياتها العقلية ،تطورت في حياتها األدبية واستحدثت أدب ًا جديد ًا يخالف أدب
العصور الوسطى .وكان يعاون هذه الثورات العقلية واألدبية ثورات دينية وأخرى سياسية
واجتماعية على نحو ما هو معروف في الثورة الفرنسية التي عدتها أوروبا قمة انتصاراتها

في مجال الحرية .وفي خالل ذلك ظهرت عوامل االحتكاك بين الشرق والغرب التي بدأت

باالستكشاف ثم تطورت إلى التجارة حتى انتهت إلى االستعمار( .)2والذي يهمنا من عوامل

هذا االحتكاك هو انتفاء السبب الذي حال دونه سابق ًا ،فلقد وجدنا منذ القرن الثامن عشر من
السالطين العثمانيين من يفكر في اإلصالح ،ويرفع الحظر الذي كان مفروض ًا على العالقة

بالغرب ،فيعمد إلى إنشاء مدارس عسكرية عالية ومدارس طبية عالية ،وهذه المدارس أو
المعاهد التي سميت (مكاتب) ،كان يعمل فيها مدرسون أوروبيون ،فض ً
ال عن مدرسين أتراك
84

الفكر النقدي والتجديد

أرسلوا إلى أوروبا ليدربوا فيها ،وكان مطلوب ًا من هؤالء أن يلموا بهذه الدراسة العلمية ،ولما
كانت المعرفة ال تقبل التجزئة فإنهم كانوا يضيفون إلى جعبة اختباراتهم ما يشاهدونه في

تلك البالد من صور الحياة في المجتمع الذي عرفوه وما يطالعونه من أدبها القديم والحديث
وما يقتبسونه من حياتها السياسية .وال شك أنهم كانوا يقابلون بين ما عرفوه في بالدهم وما
يشاهدونه في ديار الغربة ،وبهذا أتيح لهؤالء أن يتعرفوا إلى معطيات جديدة في الحياة وأن

ينقلوها إلى بالدهم .ولقد أتيح للعرب ما أتيح لألتراك عن طريق هذه المدارس العسكرية
والطبية التي أنشأها السالطين العثمانيون ،فقد كان بعض الطالب في هذه المدارس خصوص ًا

في أوقات متأخرة يفدون إليها من الواليات العربية التابعة للدولة العثمانية ،لذلك تعدى أثرها
األتراك ووصل إلى دوائر ضيقة محدودة من العرب الذين تخرجوا في هذه المدارس( .)3ثم

أخذت البالد العربية تنشىء مثل هذه المدارس ،فقد أسس محمد علي المدرسة الحربية
وأنشأ لها معاهد صناعية وطبية استقدم لها أساتذة أوروبيين ،ثم عني بإرسال البعوث الكثيرة
إلى أوروبا ،فتعرفوا إلى ما لم يسبق لهم أن عرفوه من علم وأدب( .)4وكانت مصر أول بالد

عربية أقامت بينها وبين الغرب جسر ًا من البعوث المتعاقبة ،ولقد تحقق لسوريا ولبنان مثل
هذا االتصال ،ومن خالله أخذت تتطلع إلى أشعة الشمس وتتململ من رقدتها ويشتد نبض
الحياة في عروقها ،وتبرز لديها رغبة قوية في العناية بشؤون نفسها .ولقد أصبحت مفاهيم

وأفكار الحضارة الغربية تسيطر على شعوب الشرق وإن اختلفت في نسبة تعرفها إلى تلك

المفاهيم واألفكار وتوقف ذلك على نسبة االتصال والمدة التي انقضت عليه ،ولهذا فهو
عند األتراك أقوى منه عند العرب( .)5أما العراق فقد كان تأثره بالغرب أقل من تأثر البلدان

العربية( ،)6وظلت عالقته به في القرن التاسع عشر بما تقرره المعاهدات وتقتضيه الصالت
السياسية الدولية .ولقد تهيأ للعراق من والته المصلحين من سعى إلى تعريفه بمعالم
الحضارة الغربية باألعمال اإلصالحية التي تستهدي بما وصلت إليه تلك الحضارة ،ولعل

أول من يتبادر إلى الذهن المصلح الكبير مدحت باشا ،فإن له الفضل األكبر في هذا السعي،

وأعماله العظيمة  -بالنسبة إلى مدة حكمه -والتي يكفي منها إصدار جريدة الزوراء ،نورت
بغداد وبعثت حياة التجدد فيها( .)۷ولجريدة الزوراء فضل التعريف بمعالم الحضارة الغربية
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فكانت  -بالرغم من كونها جريدة رسمية  -تنقل إلى الناس أخبار العالم اآلخر ،وتأتيهم

بأمور لم ير الحاكمون قبل مدحت باشا أن من مصلحتهم معرفة الشعب لها(.)8

إن قصة اللقاء الحضاري بين الشرق والغرب هي قصة نهضتنا في العصر الحديث،

وهي سر المحاورة الثنائية التي جرت بينهما ،أو الصراع الذي دار بينهما وتولدت منه ألوان

من الصراع احتدمت في حياتنا منذ القرن التاسع عشر ولم تفتر حدتها إلى اليوم ،ولعل
العوامل الفعالة في تكوين فكرنا الحديث والتي نعدد منها التعليم والبعثات والرحالت
والطباعة والصحافة والترجمة والجمعيات وهي أقوى تلك العوامل وأشدها بروز ًا وأعمقها

أثر ًا ،إنما هي نابعة من اللقاء بالحضارة الغربية(.)9

وتجمع كل الدراسات على أثر هذا اللقاء في قيام نهضتنا الحديثة .وعندما تتحدث عن

عوامل تأخر بعض الجهات في هذه النهضة ترجع ذلك إلى تأخرها في االتصال بالغرب.

وتجعل بعض هذه الدراسات االتصال به سبب ًا من أسباب النهضة في حين ترى دراسات

أخرى أنه السبب الذي أدى إلى ما يراه غيرها أسباب ًا للنهضة في حين أنه من نتائج هذا
االتصال .وقد جرى بعض الدارسين على أن يربط النهضة الحديثة ببعض الحوادث الطارئة
أو الوقائع السياسية كتولي أحد الوالة المصلحين ،أو إعالن الدستور سنة  ،۱۹۰۸أو قيام

حكم وطني أو ظهور بعض الشعراء أو األدباء الذين قاموا بدور بارز في حركة األدب العربي
الحديث .وتعمد بعض الدراسات إلى اعتبار كل العوامل والمؤثرات مجتمعة سبب هذه

النهضة .وهذه العوامل والمؤثرات منها ما هو اجتماعي أو اقتصادي أو ثقافي أو روحي
تضافرت جميعها على إحداثها وال تتعلق بعامل واحد منها أو ببعضها فقط( .)۱۰ونالحظ أن

هذه الدراسات تعدد األسباب وهي تعود إلى عوامل مشتركة .ومن هنا يرى بعض الباحثين
أن الدراسات وهي تتناول أثر الغرب في النهضة الحديثة تخلط بين األسباب والنتائج ،فتظن

أن البعوث والصحافة والترجمة ودخول األنواع األدبية الحديثة هي أسباب اليقظة الفكرية،

في حين أنها نتائج لليقظة الفكرية ،أما األسباب فهو يرجعها إلى سببين رئيسين :السبب
األول هو المقارنة بين الواقع الشرقي والواقع الغربي ،إذ نظر أبناء اإلمبراطورية العثمانية

إلى النقيض الذي يتمثل بالمجتمعات الغربية بما تتمتع به من االزدهار الحضاري والحرية
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السياسية ،وقارنوا بين حرمانهم من العدالة والحريات وغياب الدستور وما عليه أوضاع

الغرب .والسبب الثاني في نظره هو غريزة المحاكاة التي هي لدى المجتمعات كما هي لدى

األفراد ،فالمجتمعات البدائية تتطلع إلى المجتمعات المتقدمة وتحاول أن تصوغ أوضاعها
على صورة المجتمعات المتقدمة .ويعود فيقول إن نشوء الصحافة والقيام بالترجمة وتقليد
األنواع األدبية وغيرها إنما ذلك كله نتيجة لالتصال بالغرب والمقارنة بحضارته والرغبة في

محاكاتها( .)۱۱ولو جمع السببين في سبب واحد وهو االتصال بالغرب لما وقع في ما وقع فيه

غيره من سعي إلى تفريع األسباب ومردها واحد.

وترى بعض الدراسات أن يقظة الفكر العربي قد بدأت قبل االتصال بالغرب وقبل

الحملة الفرنسية ووصول الجمعيات التبشيرية األوروبية  -مع أنها ترى االتصال بالغرب

من أسباب النهضة  -وترجع بدايتها إلى بعض الحركات الدينية التي تری أنها كانت بعيدة
المدى في تحرير الفكر ويقظته( .)۱۲ولكن إذا استطاعت هذه الحركة أو غيرها أن تحدث
تأثير ًا في الفكر وأن تغير في بناء بعض المجتمعات فإن الهزة الكبيرة التي تجمع كل المصادر
على تأثيرها في حركة الفكر وحتى الفكر الديني إنما سببها اللقاء بالحضارة العالمية والرغبة

في األخذ منها وخصوص ًا في ميدان العلم والثقافة والفنون واآلداب .وبحثنا يجول في ميدان
األدب والفكر الحديثين ،وقد دلته قراءته فيهما أن الحداثة والجدة ،إنما هما سعي إلى التعبير

عن روح العصر واالنفتاح على الحضارة العالمية المعاصرة ،واالستعانة بها للتعرف إلى
كياننا الذاتي والتعبير عنه من خاللها ،وعدم االنصراف عنها ،بل االستفادة منها ،وأن األدب
الحديث الذي يراد بناؤه إنما هو أدب يستفيد من إنجازات الثقافة العالمية ويأخذ من مبادئها

وال ينكمش على نفسه مثل أدب القرون المظلمة.

إن صراع التجديد مع المحافظة في األدب ،وما دار حوله من مفاهيم تتصل بمضمون

األدب أو شكله أو فنونه ،إنما كان يدور في إطار الصراع العام ،أو اللقاء أو المحاورة بين

فكرنا والفكر الغربي.

***

صدم الفكر الشرقي بما اطلع عليه وتهيأ له أن يتعرف إلى نقيض الحياة التي يحياها..
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وراح يقارن بينها وبين حياته ،وقد فتحت المقارنة عينه على حقيقة ما كان فيه من أوضاع

التخلف والتأخر والجمود الفكري والحضاري ،فالغرب نقيض للشرق واقع ًا وفكر ًا.
وصاحب هذه المواجهة والمقارنة اتجاه نقدي أو انتقادي نقيض لالتجاه الفكري السابق،

يرفض حالة الجمود والتأخر التي عليها بالد الشرق بما أدركه من مقومات الحضارة في
الغرب ،ويدعو إلى األخذ بأسبابها ،فكأن الفكر سكون وحركة ،قبول ورفض ،إقرار ونقد.

لقد ولد اللقاء بالغرب اتجاه ًا إلى النقد ودعوة إلى التغيير والتجاوز والبحث وإعادة

النظر في األفكار واألوضاع السابقة .وأثار حركة قلقة متسائلة خالقة

()۱۳

كانت تعكس

أنماط ًا من التجاوز للواقع ،ومن تجاوز حاالت نفسية مستقرة إلى نقيضها ،من الثبات إلى
الحركة ،ومن االنغالق إلى االنفتاح ،ومن المحافظة إلى التجديد ،فقد قلنا إن الناس في ظل

الدولة العثمانية في عصر الجمود واالنحطاط لم يتعلقوا بشيء مثل تعلقهم بفكرة الثبات.
إن الحياة التي كانت تجري رتيبة قد بدأت تتغير ،وبغتة رحل االستقرار عن ديار الشرق

وانتاب الناس شعور من القلق نقلهم من حياة الجمود إلى حياة الحركة ،ومن الثبات إلى
االضطراب ومن االرتخاء إلى التوتر .وكانت هذه التحوالت النفسية واالجتماعية نواة ذلك

االنقالب الذي عرفته حياة الشرق ،والذي هز أسباب الخمول والشعوذة وبعث الشك في

نفوس المؤمنين السذج فيما كانوا يتعلقون به من أوهام .وازداد الناس وعي ًا بمظاهر التخلف
واالنحطاط ،وأخذت تنجاب عن ضمائرهم وعقولهم الظلمات ،ويصيبها من التطور الخفي
ما ال تقوى على دفعه ،فكانت تندهش مما ترى وتسمع وتتحول دهشتها إلى إعجاب ،ويلح

عليها الفضول في أن تزداد اطالع ًا فتمضي في االستزادة مما تسمع أو تشاهد أو مما تقرأ،

ثم يوقعها ذلك في تيار من التأثر والتقليد وقد يدفعها الطموح إلى المغامرة والرحلة في
طلب الجديد .كان الناس يستيقظون على هذا النحو وتدب الحركة في كيانهم عبر نوبات
من التمرد متتابعة ،وفي عواصف من الثورة النفسية متالحقة(.)14

لقد استفاق الشرق على أثر هذه المواجهة «ورأى أن عزلته وانكماشه وعدم احتكاكه

بالغرب وأخذه بمبادئ الحضارة الراهنة وبطبيعة العصر ،مما يضعضع كيانه ويجعله ذلي ً
ال
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مستكين ًا»( ،)15متخلف ًا «في كل مظاهره السياسية واالجتماعية واألدبية»( .)15فدعا إلى هذا
األخذ للقضاء على أوضاعه المتأخرة وأعلن أنه «ال سبيل إلى نهوض الشرق قبل ازدراد

حضارة الغرب وهضمها هضم ًا جيد ًا»( .)15ولكنه أوضح أنه عندما وضع الشرق نقيض ًا مقاب ً
ال

للغرب فإنه ال يعني كل ما ينتمي إلى الشرق فهو يقصد من الشرق أوضاعه الراهنة ،أوضاع

الجهل والتخلف والجمود ،أما ما عدا ذلك ،فهو ال ينكر تراثه الفكري والحضاري الشرقي
وأنه سيستعين بالحضارة الغربية المعاصرة في فهم حياته الشرقية ،ليأخذ منها ما يتالءم
وهذه الحضارة اإلنسانية المعاصرة التي ال يقصد من أخذه منها أن يكون بدي ً
ال مطلق ًا لتراثه
الشرقي .فهو يأخذ من االثنتين ،ويمزج بين ما يأخذه ،وسيجعل من هذا (المزيج) الحضاري

قاعدة في حربه للقديم المتخلف ،وهذا هو التجديد الذي دعا إليه قادة اإلصالح في الشرق،
فهم يقولون« :بأن دعوتنا قائمة على هضم الحضارة الغربية لفهم حضارة الشرق ال إنكارها،

وأننا إذ نحاول هضم هذه الحضارة ،ال نلتمس قشورها بل لبابها ،وال يهمنا عرضها ،بل

جوهرها ،ومعنى هضم لباب هذه الحضارة التي تعبت أقوى األدمغة في خلقها ،منذ مائة
وخمسين عام ًا ،والتي هي عصارة الحضارات القديمة  -يقولون  -إن هضم الحضارات

الغربية ،معناه انتصارنا في ميدان الحياة ،واستعادة هذا الماضي الذهبي ،وبعث مخلفات
السلف المطمورة تحت أكوام من الجهاالت وظلمات التقاليد الكثيفة»( .)15فالتجديد ،إذن،

هو هذا التواصل أو التمازج الحضاري ،وتحقيقه في كل مجاالت الحياة.

وقد راح من ترددوا في األخذ إزاء مواجهة الحضارة الغربية «يبحثون هذا التمازج»(،)15

متسائلين «هل هو يضر الشرق أم يفيده؟ هل نقتصر على خصائصنا القومية ،وهذه القوى

الكمينة في نفوسنا ،أم علينا مع احتفاظنا بهذه الخصائص أن نأخذ أساليب الغرب وأساليب

كل أمة قد التمست هذه الحياة الجديدة التي نلتمسها نحن؟»( .)15وانتهى بهم األمر إلى أن
ليس في اتخاذ أساليب الغرب ما يعوق نهوضهم ،أو يمس خصائصهم القومية ،بل األمر
بالعكس فقد ظهر لهم أن تلك األساليب هي األسس الصحيحة التي يجب أن ترتكز عليها

النهضة .وبهذا قرر الشرق أن يمشي «بروحه القوية ونزعاته الحرة على األسس الغربية..

يحارب الرجعية في كل شيء ...في السياسة ،في الدين ،في األدب ،في الصناعة ،في الحياة
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االجتماعية وفي كل ظاهرة جديدة من هذه الظواهر الحية التي تتقدم األمم في سيرها وفي

نماذج نهوضها»( .)15وقد حمل الشباب لواء النزعات التجديدية التي غيرت الشرق ،كما

يحملها في كل أمة ،وأعلنوا أنهم ال يقصدون «من هذه النزعات غير تحرير الشرق سياسي ًا،
واجتماعي ًا وأدبي ًا»( .)16فكانت «دعوة صريحة ورسالة واضحة ال غموض فيها وال التواء»

()۱۷

خافتها «جموع الرجعيين الذين ينكرون مبدأ الحياة ويقنعون بخياالت العصور الوسطی»(.)17
***

وقد شغل الفكر العربي بما شغل به الفكر في الشرق الخاضع للدولة العثمانية...

إن هذا يقرره الكواكبي في التمهيد لكتابه «طبائع االستبداد» ،سنة  ،۱۹۰۲يقول« :أقول،

وأنا مسلم عربي مضطر لالكتتام .إنني في سنة ثماني عشر وثالثمائة وألف هجرية ،هجرت
دياري سرح ًا في الشرق ،فزرت مصر واتخذتها لي مركز ًا أرجع إليه مغتنم ًا عهد الحرية
فيها على عهد عزيزها سمي عم النبي (العباس الثاني) الناشر لواء األمن على أكتاف ملکه
فوجدت أفكار سراة القوم في مصر كما في سائر الشرق خائضة عباب البحث في المسألة

الكبرى ،أعني المسألة االجتماعية في الشرق عموم ًا ،وفي المسلمين خصوص ًا ،إنما هم
كسائر الباحثين ،كل يذهب مذهب ًا في سبب االنحطاط ،وفي ما هو الدواء».

والمسألة الكبرى التي وجدها الكواكبي موضع االهتمام في مطلع القرن العشرين

شغلت الفكر العربي في القرن التاسع عشر كله نتيجة لالحتكاك المتعدد الصور بين الشرق
والغرب.

فالمثقفون في البالد العربية عندما أخذوا علم ًا بوجود أوروبا الحديثة ،واطلعوا على

األفكار الجديدة ،وشعروا بوطأة أوروبا وحضارتها وقوتها جعلوا ينظرون إلى بالدهم

ومجتمعاتهم ،ويقارنون بين تخلف الشرق وجهله وجموده ،وبين تقدم الغرب وعلمه
وتحركه السريع ،وراحوا يطرحون على أنفسهم أسئلة خطيرة:

ما سر تقدم الغرب؟ ما سبب تخلف الشرق وكيف يمكن أن تتجدد قوة المجتمع

الشرقي؟ ماذا ينبغي أن يؤخذ من الغرب ،وماذا يجب أن يترك؟ كيف يستطيع العرب أن
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يقتبسوا من المدنية الغربية محاسنها ،ويحافظوا على تراثهم وخصائصهم ،ويظلوا عرب ًا

ومسلمين؟ كيف يصبحون جزء ًا من العالم المتمدن الحديث بدون التخلي عن شخصيتهم
التاريخية؟ هل من الممكن التوفيق بين المفاهيم التقليدية السائدة في العالم اإلسالمي،
واألفكار الرئيسة المنبعثة من أوروبا الحديثة؟

يتساءل المعلم بطرس البستاني في «خطبة في آداب العرب» ألقاها في  15شباط سنة

« :۱۸5۹أين كان العرب ،وأين هم اآلن؟ قد قضى جيل آدابهم الذهبي ،وخيم عليهم جيلها
المظلم ،وكان ابتداء جيلها المظلم أواخر الجيل الرابع عشر وما زال ينمو ويتزايد حتى عم
البالد والعباد .أين الشعراء ،أين األطباء ،أين الخطباء ،أين المدارس ،أين المكاتب ،أين
الفالسفة ،أين المهندسون ،أين المؤرخون ،وأين الفلكيون ،أين كتب هذه الفنون ،أين

العلماء المحققون واألدباء المدققون ».يقول البستاني هذا ويسوؤه «ما يظهره البعض من

القيود واالستكبار على جنسنا الشرقي واالستهانة به ».ويبحث عن الطريق الواجب سلوكها

لــ«إنهاض الجنس العربي من حالته المتأخرة» وينصح باإلقبال على علوم الغرب وعدم
االستخفاف بها« :وكما أن االفرنج لم يستخفوا بآداب العرب في أيام جهلهم ألجل مجرد
كونها منسوبة إلى العرب ،كذلك ال يليق بالعرب أن يستخفوا بعلوم اإلفرنج ألجل مجرد

كونها إفرنجية ،بل يليق بنا أن نترحب بالعلوم من دون نظر إلى من يعطينا إياها سواء كانت
آتية من الصين أو الهند أو العجم أو أوروبا» .أما الوسائط الكتساب العلوم الغربية واآلداب،

فهي المطابع والصحف والمكاتب والمدارس .وينهي البستاني خطبته موجه ًا ندا ًء حاد ًا
إلى أبناء وطنه« :فيا أبناء الوطن ..هبوا ،استفيقوا ،انتبهوا ،استيقظوا ،شمروا عن ساعد

العزم ،ها اآلداب واقفة من كل جهة على أبوابكم تقرع طالبة الدخول إلى جبالكم الشامخة

البهية وأوديتكم وسهولكم وصحاريكم التي زينتها الطبيعة بحالها الفاخرة ،فانبذوا عنكم

تعصباتكم وتحزباتكم وأغراضكم النفسانية ،وقدموا لها يد ًا واحدة لمصافحتها وافتحوا
األبواب لهذا الصديق القديم اآلتي إليكم بعد غربة مستطيلة ،وترحبوا به واقبلوه بكل فرح
وحبور فیمأل بالدكم راحة ورفاهية ويكسوها رونق ًا وفخر ًا»(.)18

ونجد «مما خلفه کتاب تلك الحقبة أنهم ...كانوا جد حريصين على المقابلة بين
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الموجود في ديار الغرب ،والقائم في الشرق ،وال نقول إنهم عنوا بذلك لمجرد الرغبة
في طرافة المقابلة والمقارنة ،أن الرعيل األول من أهل الفكر والقلم كان حريص ًا على

الحث على تعلم األمور الجديدة ،فقد حز في نفوس هؤالء الذين أدركوا سر هذه الحياة

وفاعليتها ومقدرتها على النمو أن تظل بالدهم بعيدة عنها فدعوا إلى األخذ بأسبابها بحماسة
وحرارة»(.)19

كانت القضية األولى في الفكر العربي المعاصر هي :النقل أم االقتباس؟ .وكان هناك

تیاران واضحان ،أحدهما يدعو إلى النقل الكامل ،والثاني يدعو إلى االقتباس .ويرى

التيار األول أن المدنية األوروبية كل ال يتجزأ ،فإما أن يؤخذ كله وإما أن يترك كله .ويقول
الثاني إن التجديد ال يمكن أن يقوم إال على أساس تعاون الماضي والحاضر ،وأن الفكر

يبني حاضره على أسس من ماضيه ،وأنه يتقبل الحضارة العالمية بوصفها نتاج ًا اشترك فيه
الجنس اإلنساني كله .وأن عليه أال يتقبل كل شيء وإال تحول إلى صور ممسوخة من األمم

األخرى .وأن يضع أمامه أوالً المحافظة على معالم شخصيته الواضحة ،واإليمان الصادق
بتراثه وقوميته وتاريخه ولغته ومشخصات فكره ،ثم يقتبس ما يزيدها قوة وحياة ويدفع في

طريق الحضارة .فالمزج بين القديم والجديد والماضي والحاضر والشرق والغرب إنما

يقوم على وجود الشخصية العربية أوالً والمحافظة على مالمح الفكر العربي الواضح بحيث

ال يطمس هذا االقتباس مالمحه الحقيقية .إن االقتباس يعني المزج بين التراث والحاضر
ومنهما يتكون شيء جديد هو شخصية الفكر العربي الجديد .وكان تیار (البناء على األساس)

أصدق التيارات التي نطقت بإرادة التجديد .أما تيار (النقل الكامل) فدعاته يريدون التحول
نهائي ًا إلى الصورة الغربية ،وتحويل الفكر من االقتباس إلى النقل .وهكذا سار تيارا االقتباس
والنقل جنب ًا إلى جنب .كان االقتباس يعني االعتدال وكان النقل يعني االندفاع ،كان النقل
يعني االنصهار ،وال يعني االقتباس االنصهار وال الجمود(.)20

وقد اختلفت تفسيرات موقف دعاة النقل الكامل ،فقد فسر بأنهم تأثروا بعمليات

التغريب والتبعية الثقافية والغزو الفكري التي بدأت قبل الغزو العسكري ومعه ،وقد نظمها
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االستعمار ودعمها وجند لها عمالء له يقومون باإلشراف عليها ويعملون على تنظيم دعوات

التبعية الفكرية ،وذلك لتأكيد االستعمار وتركيز قواعده ومسخ الصورة العربية والدعوة
إلى تغليب المذاهب والثقافات الغربية وهدم القيم والتراث العربي والثقافات الوطنية أو

محاولة تغييرها والعمل على كسب عقليات الشعوب وتفكيرها والفصل بينها وبين ماضيها
والتشكيك فيه وإثارة الشبهات حوله .ولم تنتبه هذه الدعوة إلى ما وراء هذا االنسياق الجارف

من رغبات لالستعمار ،وإلى أن الثقافة والحضارة الغربية فيها ما هو ضار ،وأن عليها أن تأخذ

الصالح منها فقط(.)21

وقد يفسر بأنه لم يكن دعوة إلى تبعية ،بل كان في جوهره دعوة إلى نهضة وتفتح على

ما هو النموذج الحضاري األمثل الذي أصابهم بحالة من االنبهار حجبت عن األذهان رؤية
الفوارق والحدود وصرفت الذات عن االستبصار في هويتها الخاصة وفي ما يميزها من

اآلخر ودفعتها إلى االستزادة منه إلى حد المبالغة ،فقد كانت مدفوعة بحماسة شديدة إلى

إعادة إنتاج أوروبا في المشرق(.)22

***

واتجه الفكر في العراق اتجاه ًا نقدي ًا عام ًا ،يرفض أوضاعه القديمة ،ويدعو إلى األخذ

بأسباب الحضارة الغربية على أثر هذه المواجهة والمقارنة التي شغلت أفكار األحرار
الذين يهمهم النهوض ببالدهم إلى مستوى البالد الغربية« :إن أرباب الحمية ،إذ ،يكوون

بنار التأثر ..يقایسون قابلية ملكنا لكل نوع من الترقيات وكسل أهالينا ،وتثاقلهم مع هذه

القابلية التي فوق العادة ،وإقدام أهل أوروبا على أخذ المحصول حتى من الحجارة بواسطة
السعي»(.)23

وراح يدعو إلى هذه المقارنة ،ليتسنى بها معرفة أحواله المتخلفة ليخرج عليها ،ويصل

إلى ما وصلت إليه أوروبا ،وهي ما فعله األوروبيون سابق ًا عندما كانوا يعيشون في مثل واقعه
الذي هو فيه ،ليصلوا إلى ما وصلوا اليه« :أما أهالي أوروبا الذين نالوا هذه الكشفيات ،فإنهم

قبل هذا بمدة مئات من السنين ما كانوا يعلمون شيئ ًا ،والعلم عندهم مفقود ،ثم لما نظروا

إلى أحوالنا السابقة وقايسوا جهلهم بعلومنا ،قاموا على سبق االجتهاد وقلدونا في حركاتنا
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وسكناتنا ونقلوا العلوم والفنون المتداولة عندنا إلى ألسنتهم ،وهم اليوم بدرجة ال تقبل

القياس معنا»(.)24

وقد مضى على هذه المقارنة طوي ً
ال( ،)25ولم تقتصر على مرحلة المواجهة األولى،

ولننظر كيف كان الشرق والغرب يتناقضان في الفكر العراقي« :نطالب بحقوق تجعلنا
جديرين للدخول بمصاف األمم الراقية والشعوب الحية ،ولم نشعر بأننا عبث ًا حاولنا وباط ً
ال
ادعينا ،ونحن وهاته األمم على طرفي نقيض في الحياة -حياة  -العلم واالجتماع ،وحياة

اآلداب ،وحياة النور والعرفان والحكم ،و...

بني قومي :الغرب قام وقعد ،والغرب جد واجتهد ،والغرب أبدع واخترع وفكر فأجد

وفاخر باألرواح فبلغ وكافح وناضل.

والشرق قعد وما قام ،وغفل فنام .والشرق ادعا وحطم وكسر ومحى ودثر ..في الغرب

أنوار ،وفي الشرق ظالم .هناك سعي ،وهنا خمول ،هنالك مدارس وهنا قهاوي ،هناك
معاهد ،وهنا سجون ،هناك معامل ،وهنا دور للعجزة والبطالة هناك أجسام حية صحيحة،

وهنا جثث بالية ،وهناك أفكار وقادة مخترعة ،وهنا أفكار خامدة وأدمغة خالية خاوية ،هناك
حركة مستمرة ،وهنا سکون دائم.

والخالصة كل ما هنالك علم ،وهنا جهل سائد أعم»

()26

ولنقرأ هذا أيض ًا:

«كبر الفرق بين أهل الغرب وأهل الشرق في العادات والسجايا .ومن الفوارق السرعة

والبطء ،فإن الغربي سريع في حركاته ألنه يعرف قيمة الزمان .أما الشرقي فإن كان حضري ًا

فهو بطيء إال في ظروف خاصة ،وأكثر الذين يعدون أنفسهم فوق طبقة العوام يستنكفون من

السرعة ويعدونها مخلة بشرفهم الموهوم ،وإن كان بدوي ًا فهو ال يتصنع ولذلك تراه يسرع في
مشيه وراء حاجاته .ومنها المرونة فالغربيون ينطبقون على المحيط بسهولة بخالف الشرقيين

الذين ال يريدون أن يتحولوا عما ألفوه ،أو ورثوه من آبائهم األولين ،وهذا الجمود يشمل
االعتقاد واألعمال .ومنها العزم واإلرادة ،فهما في الغربي قويان ،وفي الشرقي ضعيفان

فعندما ترى الغربي يعمل بنشاط ،تشاهد الشرقي يتثاءب كسالً ،وال يأتي في الغالب عم ً
ال إال
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بسائق قوي من الخارج ،وقد يرى الخير أمامه فال يكلف نفسه مؤونة مد اليد لتناوله ،وأكبر

سبب إلحجامه هو جهله بالخير.

ومن الفوارق ،االهتمام بما يتعلق بالمجتمع ،فالغربيون إذا أخذوا ينيبون عنهم رجاالً

ألمر جلل کالمؤتمرات مثالً ،فهم ينتخبون األكفاء منهم ،وأما الشرقيون فيختارون من كان

ذا صالبة في الدين غير ملتفتين إلى المصلحة التي ال تعلق لها بالدين ،ولذلك تراهم يفشلون

في الغالب.

والغربيون ألجل أن يعرفوا قيمة األكفاء ينظرون إلى أعمالهم وآثارهم ،وأما الشرقيون

فال ينظرون إلى شيء من ذلك ،بل يكتفون بما يسوقهم غيرهم إليه ،وقد يكون ذلك الغير

جاه ً
ال أو ذا غاية .ومنها التعاضد فإن الغربيين قد علموا جيد ًا أن األيدي الكثيرة أقوى من

اليد الواحدة ،ولذلك تراهم يتعاضدون في المسائل االقتصادية الكبرى فيؤلفون الشركات،
ويفتحون المصارف ويحفرون الترع ويشقون األنهار ،وأما الشرقيون فقلما ينتبهون إلى
وجوب التعاضد ،وإذا فقه أحدهم ما في التشبث الشخصي من المنفعة ،فإنه ال يفقه ما في
االشتراك من الفائدة والنجاح وإذا فقه ذلك فال يقدم عليه.

ومنها ،بعد النظر ،فالشرقيون ال ينظرون إلى أبعد من حاجاتهم القريبة بخالف الغربيين

الذين تمتد أنظارهم إلى المستقبل البعيد فيهيئون األسباب في يومهم لنجاح قد ال يتم إال

بعد مائة سنة .وقد يبتغي الشرقي الوصول إلى غاية ،فيمشي في طريق يؤدي إلى عکسها ،إلى

غير ذلك من الفوارق ..انظر إلى طرب الغربيين وطرب الشرقيين ونوع اآلالت التي يطربون

عليها في أعراسهم ،وتشاهد اآلالت الموسيقية عند الغربيين راقية ،ليس بينها الدرامك
والدمامات ،بخالف الشرقيين ،فالغالب عليها الدرابك المزعجة .وانظر إلى مآتمهما ،تشاهد
الغربي تدمع عينه ،ويشيع الجنازة بسكون ،وتشاهد الشرقي يشق ثيابه ويصرخ ويعول وإن

كانت المرزوءة امرأة ،فإنها تصب على رأسها الطين ،وتع ّفر وجهها بالتراب وتمأل األزقة
عوي ً
ال وصراخ ًا ،على أنها بعد أيام تنسى حزنها ،في حين تبقى الغربية حزينة طوال السنة إال

ما ندر من الجانبين.

 .....وأهم فارق بين أهل الغرب وأهل الشرق ،هو تأليف العائلة الذي هو عماد
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المجتمع .وأساس العائلة هو الزوجة تلك التي يحسن الغربي اختيارها ،فال يقدم على

الزواج بها إال بعد أن يختبر أخالقها في مجالسات كما تختبره هي ويكون في الغالب الزواج
بعد الحب المتبادل الذي ال تفصمه السنون بعد االقتران بخالف الشرقي ،فإنه ال ُينظر إلى

الزواج إال بعين الشهوة الحيوانية ،فهو بعد أن ينال منها ما يطفئ شهوته يحتقرها ،فال تحفظ

في نفسها له كرامة ،بل تضمر له الكراهة مقابل کراهته ،وتتخونه إذا وجدت فرصة»(.)27

لقد تأكد للفكر في العراق ،أن العراقيين لكي ينهضوا ويجاروا الغرب ،ال بد لهم من

أخذ أوضاع الحضارة الغربية ،ونبذ أوضاعهم المتخلفة ،فالنهضة تعني أخذ الجديد ،ونبذ
القديم( ،)۲۸ألنه ال يمكنه أن يجتمع معه ،ال يمكن أن تجتمع نهضة وتخلف ،ال يمكن للنهضة

أن تجمع إليها شيئ ًا من التخلف ،فتشييد النهضة وبناء الجديد ،يعني تمام ًا هدم أوضاع
التخلف وانتقادها« :إن نهضات األمم تبدأ بانتقاد أوضاعها»( .)۲۹ومن «يدقق في أصول
مدنية أوروبة الحديثة يظهر له ،أنها نتيجة انتقادات واختبارات متعاقبة ،ومصادمة آراء وأفكار
متسلسلة تظهر الحق ،وتدحض الباطل ،وتثبت الحقائق ،وتنفي الخياالت ،وتهدي الفرد

والشعب في كل شعب العلوم واألعمال إلى سنة التكامل ،وتحضهما على القيام بالواجب
الوطني والقومي ،بل على النهوض بأعباء مقتضيات السياسة واالجتماع واالقتصاد والذود

عن بيضة االستقالل والحرية»( .)۳۰وإذا كانت الزوراء ،أول من عرف الفكر العراقي بمعالم
الحضارة الغربية على نطاق عام ،فإنها نشأت تدعو إلى األخذ بما يوصل إلى مصاف الدول
الغربية ،وتسعى إلى نقل التجربة الحضارية في العلوم والفنون ،لكي يستفاد منها ،فنجدها في

العدد األول منها تعتزم ذلك ،وترى أن العراق يحتاج إلى مرب يهديه إلى منهاج الصواب،
وترى في التجربة الحضارية الغربية خير مرشد ومرب ،وأن االستفادة الحضارية ،هي السبب

األول في رقي الدول المجاورة للدول المتقدمة ...وأن الجرائد ،مما اصطلحت عليه األمم
للتعرف على التجارب الحضارية ،واالستفادة منها( ،)۳۱وأن ذلك هو ما دعا إلى إنشائها(.)32

ويقدر أحدهم للحكومة وللزوراء هذا الدور الذي قامتا به إليقاظ الناس وتنبيههم

باطالعهم على ما يجري في الغرب الناهض ،وإن كان ظاهر ًا لديه أنهما لم يفلحا فيما أرادا
إلصرار الناس على القديم(.)33
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إن الذي انتهوا إليه :هو أن صالح حالهم «يحتاج إلى السعي والغيرة»( )34من األمم

المتحضرة ،ويرون فيهما استعداد ًا بشري ًا ،إغفاله ينزل باإلنسان إلى درجة الحيوان ،ألن
«األمر الطبيعي لإلنسان ،إنما هو أخذ العبرة من أحوال كافة بني النوع وتصفحها ،وترك
قبيحها ،وبذل الغيرة في أخذ أحسنها ،فأما اختيار أحد هاتين الخصلتين وقبولها ،فإن نتيجتها

الترقي ،فعلى هذا يكون قبول هاتين الخصلتين لكل إنسان ضروري ،والبعد عنها ،ليس هو
صرف الوقوف بالبعد عن االستعداد البشري الذي أعطاه الله لإلنسان فقط ،بل ذلك أمر

ينزل إلى درجة الحيوان ،وهذا أمر جلي»( ،)34فهم يحددون ما يريدون االعتبار به والغيرة منه

بمحاسن أحوال األمم المتحضرة ،فهي سبب الترقي العصري« :إن بعض محاسن األفعال
لألوروباويين ليست ...لإلنكار ،فلو أن أهالينا يحصرون التقليد بهذه لكان ذلك يوجب
الممنونية في كل حال ...فنؤمل أن أهالينا يستيقظون من نوم الغفلة هذا .ويكونون ذوي
حصة من الترقيات العصرية ..ونتمنى أن أهالينا بدل التقليد لسيئات األحوال ،يسارعون

لما هو خير منه ،وهو التقليد لمحاسن األفعال .وبهذه الواسطة يجرون الخدمة للوطن
والمملكة»(.)35

ويعينون هذه المحاسن التي من الواجب االعتبار بها ،بأنها ما لدى األمم األخرى من

معارف وصنائع« :فأما قولنا (عبرة) فإنها المالحظة واالنتباه ألحوال الملل السائرة ،وما
عندهم من المعارف والصنايع ،وكيف حصلوها ،وبأي صورة ملكوا تلك الثروة ونالوا

القدرة»( ،)36ألنهم يرون «أن أول األسباب في بقاء سعادة كل ملة وسالمتها إنما هو القدرة
والثروة .وهذا األمر يحتاج إلى حصول المعارف ..ألن الملل الذين تقدموا في المعارف
طبقوا صنايعهم على ذلك وزيدوها ،وأما تزايد قوة الملة وثروتها فإن الهيئة العمومية مع

الدولة تتكفل في دوام السعادة والسالمة»(.)37

والعبرة ،كذلك «النظر في األسباب الباعثة لسفالة البعض منهم ..وقلتهم ،وبعد

الوقوف على الطريق الموصل للسعادة والسالمة ،يلزم السلوك فيه والتفتيش على أسباب
الرفاه ،والتباعد عن األمر الموجب للتلف واالجتناب عنه .وأما الغيرة فإنها مثلما ذكر أعاله
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من لزوم الدقة في أحوال الملل السائرة ،وبماذا نالوا تلك السعادة والرفاه ،واالغتيار منهم

باستعمال تلك الحالة بعينها ،ال بل السعي في األحسن منها .ومزيد السعي في هذا الباب لي ً
ال
ونهار ًا .فاآلن قد تبين من إفادتنا معنى العبرة ،وما المقصود منها ،وأن لزوم هاتين الخصلتين
أمر ضروري»(.)37

وإذا كانت هاتان الخصلتان استعداد ًا طبيعي ًا ،يتحققون من مدى وجودهما لدى

العراقيين« :بناء على هذا اقتضى البحث في وجود هاتين الخصلتين عندنا أو عدم وجودها،

وعلى تقدير وجودها ،فما مقدارها ،وما هيئتها ،وما هي اإلمكان في تحصيلها بحسب
األحوال الحاضرة.

ال يخفى أن المعارف الموجودة عندنا ،ليست هي في الدرجة التي نحن محتاجون

إليها ،بل هي في درجة ال شيء وغيرتنا في هذا الباب أيض ًا بحكم العدم»(.)37

إن عدم الغيرة ،وعدم السعي إلى األخذ من المعارف التي ال يملكون هي الحال التي

يأسون لها ،ويعينون لها األسباب« :ومع أن هذا الحال كذا ،فنحن إلى اآلن ال نسعى في

تحصيل المعارف ،وال نغبط الملل السائرة في ترقيتها ،وال نجتهد في جعل وطننا خزينة

للثروة ،ومنبع للمدنية ،وال نتفكر في الطريق الذي سلكوا فيه من الترقي ،وحصل لهم منه
القدرة والثروة إلى الدرجة التي فاقوا بها على كافة بني البشر ،وال نغتار من ذلك ،ألنا قطع ًا

ال نتفكر في األسباب الباعثة لترقي المعارف والصنايع ،وغاية ما ينجر هذا األمر أننا من

المغرب إلى الساعة الرابعة من الليل ،ومن الصبح إلى المساء ،ال زلنا نسوف أوقاتنا عبث ًا»(.)37

ويحاجون الذين يأنفون من األخذ مما لدى األمم األخرى ،بأن هذه لم تأنف من األخذ من

المدنية العربية عندما كانت هي في ظالم دامس ،وهذا ما نبه عليه بطرس البستاني في خطبته
التي مر ذكرها« :فاألوروباويون وجدوا هذه المدنية وحصلوها من اقتفائهم للعرب وما زالوا

يتقدمون فيها يوم ًا فيوم ًا ،إلى أن وصلوا بها إلى هذه الحالة ألن الذي يستبان من التواريخ
أن النير األعظم في إشراق أنوار المدنية في آفاق العالم ،إنما هم العرب ،وأولئك األعراب

هم مقتدانا ومعدن ديننا .وبينما كان الالزم أننا نكون أول مقتفي لهكذا أقوام شرفاء ،الذين
اختاروا مثل هذا الطريق للنجاة .وإذا الملل السائرة قد سابقتنا ،أناشدك الله ،هل يمكن أن
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الغيرة ال تحرك الطبيعة اإلنسانية في تسابق الملل لنا»( .)۳۷وبهذا يؤكدون لهم أن ال داعي

ألن يأنفوا من األخذ ،ألنهم إنما يستردون ما استدانه الغرب من الحضارة العربية في القرون

الوسطى على عهد مدارس األندلس الفسيحة ،وفي غضون الحروب الصليبية ،وهذا شأن
التطور الحضاري ،دين وتسديد(« ،)۳۸فمعلوم لدى مطالعي التواريخ أن بلدة (بغداد) التي هي
بلدتنا كانت بوقتها مركز العلوم ومنبع المعارف ...بحيث أن آثار الترقي التي نشاهدها اآلن
بنظر االستغراب من األقوام الغربية كلها قد حصلت من المهمة التي صرفوها إلى توسيع

األساس التي أخذوها منا ..وآثار تدنينا التي نبصرها بنظر التأثر كلها حصلت من عدم التقيد

الذي أبديناه في محافظة تلك األساس ..وإذا نجري الدقة إلى المشروعات من العادات
التي نقول لها (االفرانغة) فإننا نراها كافة قد أخذت منا ومن أخالقنا وعاداتنا ،أتوجد في هذا

شبهة ...إن الكتب التي كتبها علماؤنا وألفوها بصرف نور العيون وبعدم الهجوع والهجود
في الليالي إلى الصباح ،قد مألت بيوت كتب أوروبا ،وهي حاضرة موجـودة اآلن»( .)۳۹وبعد

ذلك ،ال يجدون مبرر ًا عند من يثبط عن هذا السعي« :فيا الله العجب ،ما الذي ظهر لنا من

الفوائد من هذه البطالة والكسالة ،عجب ًا ،أي صنعة من صنايعنا هي كافية الحتياجاتنا وهل
إننا إذا سعينا في ترقي صنايعنا ومعارفنا ..وقرأنا وكتبنا ،أما هو أحسن من إضاعة األوقات

عبث ًا ..أو أننا إذا نظرنا إلى ثروة الملل المتمدنة ،وسعينا في تحصيل ذلك ،وانتهينا من نومة
الغفلة واجتهدنا في إصالح أحوالنا ،فهل ذلك االجتهاد يكون قبيح ًا»(.)40

ویذكرون بأن التراث الديني والفكري ال يجنب عن هذا األخذ ،بل يدعو إليه «فإن دين

اإلسالم يسوق أفراد المسلمين إلى السعي والغيرة مع أن وجود اآلثار الشرعية ،وكونها دليل

على ذلك كثيرة ،فيوجد أيض ًا كثير من كالم األكابر ما يحث على أخذ األشياء المستحسنة
الموجودة عند الملل السائرة»(.)40

ثم يدعون دعوة يرونها ملحة« :فيا أبناء وطننا ،کفی ما جری ،هلموا بنا إلى الغيرة،

تعالوا بنا نأخذ العبرة من الملل السائرة ،ألن (العبرة والغيرة) هما خصلتان مؤديتان لحصول

بقاء سعادة بني البشر وسالمتها ،فأما عدم دقتنا في هاتين الخصلتين وعدم وجودها عندنا،
إنما هو محض الرضا بذلك الحال والحرمان من الفائدة ،وهذا قطع ًا ال يليق باإلنسان
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الذي عنده مثقال ذرة من العقل .فأما أجدادنا ،فإنهم أخذوا هذه الممالك بالغيرة والقدرة،

ومحافظتها أيض ًا يحتاج للغيرة والقدرة ،وهذا إنما يحصل من خياط ذيل الليل بالنهار،

واالجتهاد في السعي .بنا ًء على هذا يلزم علينا ،بذل الهمة والغيرة بقدر الوسع والطاقة..
ووقاية هاتين الخصلتين اللتين تركها لنا اآلباء واألجداد ،والحركة بمقتضاها ،واالجتهاد
في ترقي المعارف والصنايع ،وإبقاء اسم مفخرتنا مع سعادتنا وسالمتنا ،ألن البطالة موجبة
للذل والمسكنة»(.)40

ولقد أصبحت (الغيرة) شعار ًا لتلك المرحلة الفكرية ،إذ يوعزون أمر قيام الحضارة

إليها ،فالحضارة العربية سابق ًا ،والحضارة األوروبية الحاضرة ،إنما قامتا عليها« :إن آباءنا

بلغوا تلك المرتبة واألوروباويين وصلوا هذه الدرجة بواسطة السعي والغيرة ،كما ال شبهة

فيه .فلماذا ال نسعى نحن ،وال نعمل الغيرة ،والحال أنا أبناء أولئك اآلباء ،ولم ال نصعد إلى

المرتبة التي وصلها آباؤنا..

يا بني وطني ،الكسل والتراخي يبقينا في حضيض الجهالة ،والسعي والغيرة يوصالننا

إلى أوج السعادة األعلى»( .)41وإذا سجل هؤالء على العراقيين ظاهرة عدم السعي إلى

(االغتيار) و(االعتبار) لدفعهم إليهما ،يسجل عليهم آخر ،إنهم يقلدون ،بل ينهمكون
في تقليد األوروبيين ،فمن «المسلمات میل فكر أهالينا وتوجهه نحو العادات والحاالت

الحديثة»( ،)42و«انهماك أهالينا في التقليد لألوروباويين»( ،)42ولكن «التقليد ينقسم إلى

جهتين ،إحداهما تقليد األفعال واألحوال الحسنة ،واألخرى تقليد الحاالت السيئة»(.)42
والحقيقة التي يأسف لها أن «يجري التقليد لسيئات األفعال ،بزيادة عن لو يجري التقليد

لترقيات األوروباويين التي في طريق المعارف ومعموالتهم التي في سائر الصنايع»(.)42

واستمر الفكر النقدي يؤكد أن االنقالب الحضاري لن يتم إال باألخذ من «كل ما استقر

عليه رأي الغرب من وسائل الترقي وأسباب االرتقاء»( ،)43ألنه نظر إليه هادي ًا ومعلم ًا(.)44

ومع دعوته إلى األخذ من الغرب أكد الفكر النقدي أن هذا األخذ ال يعني إغفاالً

لتراثه الفكري وثقافته الخاصة ،بل إنه سيسعى إلى أن يجمع بين ما يكتسب وما لديه ،مما
يتالءم والحضارة المعاصرة .ولقد تساءل وهو يقابل بين الشرق والغرب عن إمكان التوفيق
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بينهما ،وأعلن أن جميع ما ينتفع به من أوضاعه القديمة سيتمسك به ،ولهذا يلوح لبعضهم
أن النهضة في الشرق (يلتقي فيها القديم والحديث) إذا كانت في غيره يتصارع فيها القديم

والحديث(.)45

ولم يتخل الفكر في العراق عن دعوته إلى اعتماد هذا األخذ الذي يتفق وثقافته الخاصة

قاعدة للعمل على هدم أوضاعه القديمة ،عندما تصاعدت الدعوة في العشرينيات العتماد
منهج فكري ثابت يخرج به عن التخبط والفوضى ،وإال فلن يتوقع أية نتيجة من أي عمل

يقوم به(.)46

لقد سمى التمازج الفكري والحضاري جديد ًا أو عصري ًا ،وهذا أكدته قراءتنا في الفكر

النقدي ،وسمى تحقيقه تجديد ًا سعى إلى تطبيقه على ميادين حياته کافة(.)47

كانت هذه الدعوة تمثل الصوت القوي .وكان يسمع معه صوت آخر أضعف منه

يتعصب لهذا األخذ ويرى أن ينطلق منه فقط قاعدة في هدم أوضاعه التي يعيش فيها ،وأن ال
يلتفت إلى الماضي مطلق ًا( ،)48فهذه الدعوة لم تكن االتجاه العام الذي أكد أنه يأخذ من مدنية

أوروبا ،ولكنه يبقى ينتمي إلى تراثه الشرقي وحضارته العربية(.)49
***

وإذ دعا إلى األخذ بأسباب الحضارة الغربية ،عبر عن هذه األسباب بالعلم والمعرفة

كما مر معنا .وقد طغت الدعوة إلى العلم على الفكر العراقي في بدء نهضته( .)50وتناسب
مقدار الدعوة إليه والحديث عنه بمقدار الحديث عن الغرب ،إذ ارتبط االثنان في الفكر
العراقي ،فالعلم سبب التقدم الحضاري الذي عليه أوروبا ،كما أن الجهل علة تخلف الشرق،

ولهذا كان دائم ًا يقابل بين العلم والجهل ،وهو يقابل بین الغرب والشرق .وكما أن الغرب
نقيض للشرق ،فالعلم نقيض للجهل« :ال يخفى أن الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا وما فيها،

وأوجد لكل شيء ضد ًا ،فجعل ضد الظلمة النور ،وضد الليل ،النهار ،وضد الحرارة البرودة

وضد العلم ،الجهل ،وضد الخير ،الشر ،إلى ما ال نهاية له.

وبعد أن ظهرت هذه األمور المذكورة لعالم الشهود ،وضع جل شأنه إدراك ًا وحس ًا في

خلقة البشر تدلهم على الطريق السالك إلى الخير بما علمه الله تعالى بأن يقيس شيئ ًا على
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شيء ،مث ً
ال عندما يرى الظلمة يعرف قدر النور ،ويدرك قبح الشر من محاسن الخير ،ويميز
مزية العلم من دنائة الجهل»(.)51

فاإلدراك والمعرفة ،مقايسة أو مقارنة لألضداد ،ولهذا كان يدعو إلى مقارنة أحواله

مع ما عليه أوروبا ،ليتسنى له معرفتها ،أو العلم بها ،أو تمييزها .ولما كان العلم ينقض

الجهل ،فبالعلم يعرف الجهل ويقضى عليه ،ألن األمور تعالج بأضدادها ،والضد يقضي
على ضده ،ولهذا يدعو -للقضاء على الجهل  -إلى إرسال البعثات العلمية إلى الغرب لتنقل
علومه ،ويستضيء بها ،إذ العلم مصدره الغرب« :إن أمتنا على اختالف طبقاتها شاعرة بما

هي عليه من االنحطاط ،وإذا وقف واقف على هضبة من مرتفعات هذا القطر ونادى بأعلى

صوته ...يسألهم ،لماذا أنتم ضعفاء في عاداتكم وآدابكم وصنائعكم وتجارتكم وزراعتكم
ووطنيتكم؟ يستعملكم القوي کآلة صماء ،تعمل وال تدري ماذا تعمل؟ ولعلها تعمل على
خذالن نفسها ،وتركض وراء كسر ذراعها ،وما هو الدواء الوحيد لهذا الداء الذي فتك بكم

فتك ًا ذريع ًا وشوش أدمغتكم ،وقتل شعوركم ،ما هو العالج الناجع لهذا المرض الذي ترك

األمم تهزأ بكم وتستخف فيكم ،أليس هو الجهل؟.

إن أمتنا على اختالف طبقاتها شاعرة بأن داءها الوحيد هو الجهل ،على أننا قرأنا صحف

التجارب في مدرسة األيام فعلمنا أن أمراضنا ال تعالج إال بأضدادها وعرفنا الضد الوحيد لهذا

الداء العضال ،ولكن بقي علينا أن نعرف في أي صيدلية يوجد هذا الدواء الناجع»( .)52وينتهي
إلى أنه في صيدلية الغرب ،والوسيلة إليه هي« :البعثات العلمية التي يجب أن نرسلها ..لتنقل
إلينا علومه وأنظمته وفنونه وآدابه وصنائعه»( .)52ويستشهد باألمة اليابانية وغيرها من األمم
الناهضة حديث ًا التي «لم تصل إلى ما وصلت إال باإلرساليات والبعثات العلمية التي كانت

أكبر برهان وأصدق دليل قادهم إلى منازل السعادة واالستقالل»( .)52فيحث الشباب على
الذهاب إلى هناك ،ليعودوا «وصدورهم مملوءة علم ًا وأدب ًا مما تلقوه في تلك المعاهد من

الفنون والصنائع التي سينشرونها بيننا ،فنستضيء بنورها ونهتدي بهديها»( .)52ويرى أنه أمر
يجب عليهم االستعجال به« :تفرض علينا حالتنا الحاضرة ،إرسال البعثات العلمية ،فيجب
أن نقوم بهذا الفرض قبل كل شيء وال يجوز التواطؤ به ،والتواني فيه ،وإنما السرعة واجبة

علينا ألننا غرقى في بحار الجهل ،وال ينقذنا منها إال العلم»(.)52
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فالوصول إلى مصاف األمم األخرى يقتضي األخذ بعلومها( )53التي باينت بينها وبين

حال الشرق ،فإذا «التفتنا إلى أحوال األمم المتمدينة ،وجدناها قد تقدمت تقدم ًا عظيم ًا

ال ينكره أحد ،ثم إذا بحثنا عن السبب الذي أوصل هذه األمم إلى هذه الدرجة العظيمة
التي لم يسبق لها مثيل ،رأينا أن ذلك السر المكنون ،هو العلم»( .)54وهو يربط بين العلم
وتقدم كل مرافق الحياة الغربية ،فالعالقة بين العلم والصناعة أوضح من أن تذكر ،ولقد

تقدم االثنان في القرن التاسع عشر ،وتقدمت الزراعة بالعلم ،وساعد على تسهيل التجارة
وتقريب المواصالت ولو «سأل سائل هؤالء المخترعين والفالسفة وعلماء االجتماع ،من
أين أتتكم هذه المزايا ،ألجابوا بصوت واحد ،ما هو إال بنتيجة العلم ...من العلم يكون

الفقيه والسياسي واالقتصادي والحقوقي ومنه يخترع المخترع»(.)55

فاألوروبيون «وجدوا ضالتهم المنشودة بالعلم والمدارس»( ،)55وألن العراق «فقير

من العلم ،فهو فقير من وسائط أخرى أيض ًا ،كالصناعة والزراعة وغيرها»( )56فيدعو إلى

دعم وسيلة العلم (المدارس) ،ألن اإلحجام «عن المساعدة للمدارس وإنشائها واإلعانة
للمشاريع العلمية والخيرية»( )56سبب الفقر والتأخر الحضاري الذي عليه العراق.

ويربط أيض ًا بين علم الدول الغربية ومكانتها السياسية ،تلك المكانة التي يسعى إليها،

«فاألمة العالمة ال شك وأن تكون متينة األخالق ،عالمة بحقوقها وواجباتها ،وتكون لها
السطوة العظيمة الدولية»( .)57وبقوة العلم ،رأى أنه يحطم «الرث وقد خلفه ...األتراك تراث ًا
حقير ًا»(.)58

***

واجهت الدعوة إلى األخذ من الغرب ،واالسترشاد به ،دعوة أخرى ،تدعو إلى ترك

االسترشاد به ،واالعتماد على النفس ،فاالعتماد على النفس فضيلة اتخذتها األمم الغربية
الحية رائد ًا لها في أعمالها ،ومحور ًا لحركاتها القومية ،وأساس ًا لتقدمها ،وسالح ًا تستخدمه
في معترك حياتها .وهو سبب تقدمها ونجاحها وتوفيقها إلى استعباد القوات الطبيعية،
واسترقاق معظم األمم الشرقية واستخدامها لمنافعها الذاتية ،وهو عدو الفشل اللدود،

وبينه وبين االستعباد والخمول شقة خالف واسعة وهوة سحيقة .وترى أن العرب تخلوا
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عن هذه الفضيلة بعد أن كانت ممتزجة في نفوس أجدادنا ،فأخذتها عنا األمم الغربية ،بل
إن معظم األمم الشرقية مفتقرة إلى هذه الفضيلة وهذه علة ترديها ،فالدولة التركية سقطت

عندما اعتمدت في كفاحها القومي على غيرها من األمم کالهنود والمصريين ،وكادت تصبح

لقمة سائغة في أفواه المستعمرين ،لوال أن رجالها أدركوا خطأهم ،فاعتمدوا على أنفسهم في
الذب عن جناحهم ونيل استقاللهم .وأن هذا االعتماد هو داء العراقيين ،وعليهم أن يسعوا

في الدواء وينبذوا رذيلة االعتماد على الغير ويعتصموا بفضيلة االتكال على النفس في كل

أمورهم(.)59

ولقد جابهها القديم بمقاومة تصفها دعوة التجديد بأنها غير مستنيرة ،إذ أخذت تصور

أصحاب التجديد على أنهم آالت هدم وتخريب في كيان الدولة ،بل في أسس اإلسالم .وقد

استندت إلى موقف المحافظين من رجال الدين الذين وقفوا في وجه دعاة المدنية الغربية.
وقد اشتد هذا النزاع منذ الشطر الثاني من القرن التاسع عشر وازداد شدة بعد حركة االنقالب

الذي قام به مصطفی کمال في تركيا وأفضى إلى إلغاء الخالفة اإلسالمية وفصل الدين عن
الدولة واالنصراف عن التقاليد اإلسالمية إلى المدنية الغربية .واستمر النزاع قائم ًا ،وقد
شهد الفكر الديني نفسه صراع ًا بين القديم والجديد المتمثل بالمصلحين الذين استلهموا

الغرب في حركة التحرر الفكري( .)60وفي العراق تحدثوا في العام ( )۱۹۲۹عن خطوات
في اإلصالح الديني ودعوا إلى تأييدها ،حيث أصبح أنصار القديم أنصار ًا لإلصالح وخرج

التأليف الديني عن نمطه القديم(.)61

لقد أحدث عصر النهضة انشقاق ًا في اآلراء ،فكانت منقسمة في اتجاهين عامين :اتجاه

تجاوزي يريد أن يعوض باالقتباس من الغرب عما فاته ،واتجاه محافظ على القديم يرتبط

بالماضي ويستند في معظم جوانبه النظرية إلى الدين( ،)6۲ولم يكن على فهم صحيح لحقيقة

اإلسالم ومقدرته على تقبل التطور .وراح يواجه دعوة التطور بدعوى معارضتها للدين ،وهذا
أكدته دعوة التجديد ،فقد أرعبته هذه الدعوة ألنها في حقيقتها ثورة منظمة على أسس الظلم،
وعلى الجهاالت والتقاليد وعلى الذل واالستكانة والخنوع ،وكل ما يغل الفكر في سلسلة
محكمة من األصفاد .وأوضحت أنه عندما يحاربها باسم الدين ،فإنما يحارب هذه الروح
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القوية التي تريد أن تنزع عن الشرق الكثير مما علق بنفوس أبنائه وبكيان جماعاته من خمول
العهد الماضي وذله المكين .لقد كان من أثر صيحات التجديد واإلصالح أن اصطدمت

البيئات الشرقية بأعداء االصالح وبالرجعيين وبهذه الجموع الكثيفة ،جموع الجهاالت التي
تحركها يد السياسة في األكثر  -كما تقول دعوة التجديد  -لتضرب رجاالت اإلصالح الذين

يحاولون أن ينقذوا الشرق مما هو فيه .وارتفعت إزاء هذه الصيحات المخلصة ،صيحات
منكرة تنادي بأن هذه المحاوالت ليست إال نتيجة حتمية النهيار صروح األخالق وتزعزع
العقائد وتالشي خصائص الشرق في إباحية الغرب .ويعد أصحابها ما تفيضه من نعيم كأنه

رجس من عمل الشيطان فيبتعدون عنها ويداخلهم الريب في ظواهرها وخفاياها ،وييأسون
هذا اليأس القاتم الذي يطبع على جموعهم سمات الموت فيلبسون ثوب الحياة ،وما هم

بأحياء .وكان الصراع قوي ًا بين الفئات المجددة والرجعيين ..الشباب المفكر وكثرة المتزنين
من الشيوخ في جهة ،وبقية العناصر الجاهلة الضالة في جهة أخرى(.)63

لقد تصدى القديم بهذه المقاومة التي ال تستند إلى المناقشة والحجاج العقلي  -كما

يقول المجددون  -وإنما تتخذ من الدين سالح ًا ضد كل ما هو مستحدث ،وفي كل مجال.
وقد شهدها الفكر األدبي الجديد ،إذ تصدت للزهاوي وهو يقترح طريقة جديدة في الخط

العربي توافق الخط الغربي ،وهو يتهمها بذلك يقول« :وأول اعتراض يورده أصحاب
القديم هو من باب دیني»( .)64ولقد جوبهت لغة األدب الجديدة ،بأنها وثنية ال يقرها الدين،
فيرد هذا االدعاء أحد دعاة التجديد ،يقول« :إذا قلنا لك يقرأون وال يفهمون فال تستغرب

كالمنا ،وإذا نادينا بأعلى صوتنا ،ضاقت الموضوعات لديهم ،فعمدوا إلى التمسك بأفاضل
الكتاب فال تحمل قولنا على غير محمله .قرأنا كلمة السيد محمود أفندي أحمد في جريدة

(دجلة) تعليق ًا على قصيدة سلمان أفندي الشيخ داود النثرية ،فضحكنا وضحكنا واستغرقنا
في الضحك ،ولم يكن ضحكنا عجب ًا لقوم يحشرون أنفسهم في طغمة الكاتبين ،وبينما هم
يقرأون وال يفهمون ،لغة الشعر يا سيدي غير لغة القرآن والتوراة واإلنجيل ،ودين الشعر ال

يوحد وال يعرف «للتثليث» معنی ،ولو توغلت قلي ً
ال في مطالعة آداب اللغات عند األمم،
قدیمها وحديثها ،لكفاك وقوفك مؤونة التعليق والدخول في مداخل ضاعت عليك أبوابها.
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إذا قرأت (إله الحب)( ،وإله الشعر)( ،وإله الحكمة)( ،وإالهة الجمال) فال تفزعنك

هذه األلفاظ ،فترفع عقيرتك ،وتناجي رب العلى قائالً :اغفر لهم إنهم ال يدرون ما يفعلون،
بل اعلم أن هذا ضرب من ضروب التعبير الشعري  -وللشعر لغة خاصة ال إخالك تدركها -

فإذا قيل إله في الشعر ،يقصد به (القوة) أو (المثل األعلى) ،وليس إله بالمعنى الذي تعرفه

وهو جلت قدرته ،براك لهذا القلم ،وبرانا له معك ،فكر يا هذا ،ولتوح إليك إالهة الحكمة

بإلهامها لتدرك ما نحن ذاكرون»(.)65

ووجدنا هذه المقاومة في مجال الفكر االجتماعي تنبري للفكر الجديد الذي يستهدي

بأحوال المرأة الغربية االجتماعية ليطور حال المرأة العراقية ،فيرد بعضهم على أحد

المتسترين بالدين ،يدفع عن دعاة الجديد تهمة التجاوز على الدين .وأنهم «ليسوا مرتزقة

على الدين ،فعليه أن يحترم آراءهم ،وإذا أراد مناقشتهم ،فبالمنطق والبرهان ..ألن العصر،
عصر علم وتحقيق ومناقشة ،ولكل الحق في أن ينزل إلى هذا الميدان الفسيح ،وليس لفرد

أو جماعة ،أن يحولوا دون ذيوع فكرة حرة ويقفوا سد ًا منيع ًا في وجهها بدعوى التجاوز على

الدين ..وأمامنا األمة التركية الحية فقد قام رجالها األحرار قومة واحدة وأعلنوا أفكارهم
الحرة ،واعتزموا خطة قاسية وهي سحق كل من يقف حجر عثرة في سبلهم .أما العاقل
المناقش بالحجة والبرهان فموضعه في أعز مكان ،ولكل امرئ مبدؤه وخطته ،ومن طلب
إلى جميع الناس أن يكونوا على مبدئه وخطته فذلك أحمق غبي»(.)66
وهاجمت الدعوة إلى العلم ،يقول الزهاوي:

من ليس في زمــــــرة الثوار منخرطا

ثاروا على العلم باسم الدين واحتقروا
بل هاجمت كل حقيقة:

()67

هـ�اج إحساس�ــ ًا ف�ي النف�وس عميقــا
()68
وإن س�مــوني له�ا زنـــدیق�ا

وم�ن الش�عــر مـ�ا إذا أنش�ـدوه
أنــ�ا أبـ�دي في�ه الحقيقــ�ة للقــ�وم

فلم تكن مقاومة مستنيرة ،ألنها اقترنت بمن يصفهم:

مــن النــاس أعــداء لكـل جــديـد

أرى النــاس ،إال مــن تـــوفــر عقلــه
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«هوامش المبحث الثاني  -الفصل األول»

االتصال بالغرب ،ونشأة الفكر الجديد أو الفكر النقدي

(((1النضال بين الوطنية واالستعمار  - ۱۲ -الفصل الثاني ،من العصور الوسطى إلى العصر الحديث،
الفكرة الوطنية الحديثة ،تأليف الكاتب األلماني الدكتور هانز كوهن ،ترجمة اسماعيل الغانم ،جريدة
االستقالل ص  ،1العدد  ،۱۷۹۳السنة الثالثة عشرة.۱۹۳3،
(((2ينظر :األدب العربي المعاصر في مصر ،ص  ،۲۱وص  ۲۲و ُينظر كذلك :الفكر العربي المعاصر في
معركة التغريب والتبعية ،ص .۱
(((3ينظر :الفكر العربي في مائة سنة ،الفكر العربي في النصف األول من القرن التاسع عشر ،ص ،4
وص ،۱۰وص .۱۱
(((4ينظر :األدب العربي المعاصر في مصر ،ص  ،۲۲ص .۲۳
(((5ينظر :الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر ،ص  .۷۳وينظر كذلك :التطور السياسي
واالجتماعي في بالد العرب والشرق األدنى ،جريدة اإلخاء الوطني ،ص  ،6العدد .1931 ،45
(((6ينظر :الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر ،ص .۷4
(((7ينظر :أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ،ص .۲۹4
(((8ينظر :تطور الفكر الحديث في العراق ،ص .۲4
(((9ينظر :الفكر العربي في مائة سنة ،العوامل الفعالة في تكوين الفكر العربي الحديث ،محمد يوسف
نجم ،ص  .۲4-۲۳و(الثابت والمتحول) -۳ ..صدمة الحداثة ،ص .284 ،۳3
((1(1ينظر :حركة التطور والتجديد في الشعر العراقي الحديث ،ص .4۸ -۳۸
((1(1ينظر :أثر الفكر الغربي في الشاعر جميل صدقي الزهاوي ،ص .۱۰ -۹
((1(1ينظر :الفكر العربي المعاصر في معركة التغريب والتبعية الثقافية ،ص .۲۲-۲۱
((1(1ينظر :الثابت والمتحول -3 ..صدمة الحداثة ،ص .۲۸4
((1(1ينظر :الصراع بين القديم والجديد في األدب العربي ،جـ  ،۱ص .55-4۷
((1(1موقف الشباب من النزعات التجديدية  -۲ -جريدة صدى العهد ،ص  ۱العدد .۱۹۳۳ ،۷۳3
((1(1موقف الشباب من النزعات التجديدية  -3 -جريدة صدى العهد ،ص  ۱العدد .1933 ،۷34
((1(1موقف الشباب من النزعات التجديدية  - ۲ -جريدة صدى العهد ،ص  ،1العدد .۱۹۳۳ ،۷۳3
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( (1(1الفكر العربي في مائة سنة ،مقدمة لدراسة الفكر السياسي العربي في مائة عام ،أدیب نصور ،ص–۸4
.۸6
( (1(1المصدر نفسه ،الفكر العربي في مائة سنة ،الفكر العربي في النصف األول من القرن التاسع عشر،
نقوال زيادة ،ص .۱۷–۱6
((2(2ينظر :الفكر العربي المعاصر في معركة التغريب والتبعية الثقافية ،ص .212-210 ،۱۷۷
((2(2المصدر نفسه ،ص .۲۱۲-۲۰6
((2(2ينظر :الشعرية العربية ،ص  ..۸6و(قراءات جديدة في فكر طه حسين) ،محمد دكروب ،مجلة قضايا
وشهادات ،العدد  ۱۹۹۱ ،۳ص .4۳۱-4۳۰
((2(2التقليد ،جريدة زوراء ،ص  ،۲نومرو  18 ،873ذي القعدة ،سنة  ۱۲۹6الثالثاء 23 ،تشرين األول،
سنة  ،۱۲۹5السنة الحادية عشرة.
((2(2قياس ،جريدة زوراء ،ص  ،۱نومرو  14 ،431صفر ،سنة  ،۱۲۹۱الثالثاء ۱۹ ،مارت ،سنة ،۱۲۹۰
السنة الخامسة.
( (2(2للتعرف إلى صور من هذه المقارنةُ ،ينظر:
العبرة والغيرة ،جريدة زوراء ،ص  ،۱نومرو  29 ،162ربيع الثاني سنة  ،۱۲۸۸الثالثاء 6 ،تموز ،سنة
 ،۱۲۸۷السنة الثالثة.
تأثيرات المدنية الحسنة ،جريدة زوراء ،ص  ،۱نومرو 23 ،332 ،محرم الحرام ،سنة  ،۱۲۹۰السبت،
 ۱۰مارت ،سنة  ،۱۲۸۹السنة الرابعة.
الترقي والتدني ،جريدة زوراء ،ص  ،۱نومرو  ،۳۰ ،4۳۳محرم الحرام ،سنة  ،۱۲۹۰السبت۱۷ ،
مارت ،سنة  ،۱۸۲۹السنة الرابعة.
«قیاس» ،جريدة زوراء...

الدقة على ترقيات المعارف األولية مع درجتها الحاضرة اآلن ،جريدة زوراء ،ص  ،۱نومرو ،۸۷۱
 ،۱۱ذي القعدة ،سنة  ۱۲۹6الثالثاء  16تشرين األول ،سنة  ،۱۲۹5السنة الحادية عشرة.
التقليد ،جريدة زوراء...
أوروبا والشرق ،جريدة الموصل ،ص  ،۲العدد 1920 ،181
لماذا يتقدم الغربي ويتقهقر الشرقي ،مجلة الزنبقة ،ص  ،1العدد  1 ،3تشرين الثاني ،السنة األولى،
.۱۹۲۲
النهضة في الشرق وروح االجتماع  - 1 -حارث ،جريدة العالم العربي ،ص  ،1العدد 15 ،173
تشرين األول ،السنة األولى.1924 ،
النهضة في الشرق وروح االجتماع ،مقالة –  ،- ۲جريدة العالم العربي ،ص  ،1العدد 23 ،180
تشرين األول ،السنة األولى.۱۹۲4 ،
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النهضة في الشرق وروح االجتماع ،مقالة –  ،- 3جريدة العالم العربي ،ص  ،1العدد 26 ،209
تشرين الثاني ،السنة األولى.۱۹۲4 ،
ثورة الشرق العظمى في القرن العشرين ،جريدة العالم العربي ،ص  ،۲العدد .1924 ،218
ماذا يقول الشرقي ،جريدة االستقالل ،ص  ،۲العدد .1924 ،151
هل يجتمع الشرق بالغرب؟ أم يبقى متخلف ًا عنه؟ ،جريدة االستقالل ص  ،۱العدد .1924 ،379
موقف الشرق بإزاء الغرب ،جريدة نداء الشعب ،ص  ،3العدد .1926 ،78
الشرق في الغرب ،جريدة نداء الشعب ،ص  ،3العدد .1926 ،229
الغرب والشرق ،جريدة العالم العربي ،ص  ،۲العدد .1926 ،635
بين الشرق والغرب ،مرض الشرق القديم ،جريدة العالم العربي ص  ،1العدد .۱۹۲6 ،۷۰6
هل صحا الشرق من سباته؟ ،جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد .1927 ،1058
نحن والغرب ،كيف نعمل ،وكيف يعملون ،جريدة االستقالل ،ص  ،3العدد .1927 ،1603
الشرق والغرب ،وتنظيم جهود الدول االستعمارية ،جريدة االستقالل العدد .1927 ،1096
الشرق الناهض ،جريدة الزمان ،ص  ،3العدد .1928 ،28
بين الشرق والغرب ،جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد .1928 ،1316
الشرق يتحدى الغرب ،جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد .1928 ،1372
موقف الشرق إزاء الغرب ،جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد .1929 ،1414

الغرب يخشى اتحاد الشرق ،جريدة العالم العربي ،ص  ،1العدد .1929 ،1568

نحن وهم ،جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد  19 ،1476أیار .۱۹۳۰

مشكلة الشرق والغرب وصراع الثقافات ،جريدة صدى العهد ،ص  ،1العدد .1931 ،183

الغرب والشرق ،قصيدة للزهاوي ،اللباب ،ص  ،۱۸۷وص.224

((2(2السعادة ألمة بدون تهذيب فتياتها ،ابراهيم فهيم الخالدي ،جريدة االستقالل ،ص  ،6العدد ،337
.1924

((2(2المجمل مما أری ،بین الغرب والشرق ،ص  ..60-5۸ومن المناسب ذكره هنا ،أنا وجدنا المقارنة
بين المتناقضات ،قد طبعت تفكير الزهاوي فكان أصدق تعبير عنها ،ال سيما في ديوان اللباب ،حيث

أول ما ينبيك عنها عناوين هذا الديوان.
((2(2ينظر :الحياة الشرقية ،ننبذ القديم ،ونقتبس الجديد ،جريدة المفيد ص  ،۱العدد  8 ،71تموز.۱۹۲۸ ،
((2(2ما هكذا يكون النقد ،أما آن أن تنتهي فوضى األدب عندنا؟  -1-جريدة النهضة العراقية .ص  ،۲العدد
.1928 ،148
( (3(3منافع النقد ،ابن جال ،جريدة العراق ،ص  ،1العدد  13 ،372آب السنة الثانية.۱۹۲۱ ،
( (3(3لم يخرج الفكر العراقي عن هذا التصور لدور الجرائد والمجالت في نقل التجربة الحضارية ،الذي
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حددته جريدة الزوراءُ ،ينظر :مجالتنا ،جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد .1927 ،1113
((3(3ينظر :مقدمة ،جريدة زوراء ،ص  ،۱نومرو  5 – 1 -ربيع األول  3، 1286حزيران ،سنة  1285السنة
األولى.
((3(3ينظر :التكاسل والتماهل ،جريدة زوراء ،ص  ،۱نومرو  23 ،218ذي القعدة ،سنة  ،۱۲۸۸السبت ۲۲
كانون الثاني ،سنة  ،۱۲۸۷السنة الثالثة.
((3(3العبرة والغيرة ،جريدة زوراء......
((3(3التقليد ،جريدة زوراء......
((3(3العبرة والغيرة ،جريدة زوراء......
((3(3المصدر نفسه.
((3(3رأى الفكر االقتصادي أن عملية استيراد البضائع ،واالستفادة من التجربة الصناعية األوروبية ،استرداد
لما أعطوه في القرون الوسطى ...ينظر :الحياة االقتصادية ،تجارة العراق منذ سنة ،1914-۱۸3۱
جريدة العراق ،ص  ،۳العدد .1922 ،624
((3(3الدقة على ترقيات المعارف األولية مع درجتها الحاضرة اآلن ،جريدة زوراء.
((4(4العبرة والغيرة ،جريدة زوراء......
((4(4الدقة على ترقيات المعارف األولية مع درجتها الحاضرة اآلن ،جريدة زوراء.
( (4(4التقليد ،جريدة زوراء......
((4(4حدود االبتداء ،مجلة األقالم ،ص  ،۱4۷العدد السابع والثامن ،السنة األولى ،سنة .۱۹۲۸
((4(4ينظر :الغرب معلم الشرق ،جريدة الزمان ،ص  ،۳العدد  ۱۷السنة األولى.۱۹۲۷ ،
((4(4ينظر :حديث الشباب ،منصور فهمي ،جريدة االستقالل ،ص  ۲العدد .1924 ،415
((4(4ينظر :الجواهر ال األعراض ،جريدة العراق ،ص  ،۱العدد  ..1924 ،415وينظر كذلك عناصر
النهضة ،رشيد الهاشمي جريدة دجلة ،ص  ،1العدد .1922 ،207
((4(4شغف الفكر العراقي بالسمة العصرية ،فسمی بها كل مظاهر حياته فهناك «األوتيل العصري».ينظر:
جريدة العالم العربي ،ص  ۱العدد  ...1929 ،1703والمخزن العصري ،جريدة صدى العهد ص،۳
العدد  ..1932 ،558و«المكتبة العصرية» لصاحبها ابراهيم حلمي العمر ،جريدة صدى العهد،
ص ،۳العدد  ..۱۹۳۲ ،6۸۱و«الفرقة التمثيلية العصرية» ،مجلة العندليب ،ص  ،6العدد  ۱۱السنة
األولى .۱۹35 ،و«القرى العصرية» ،مجلة العندليب ،ص  ،4العدد  .1936 ،49ولم يتخلف األدب
عن أن يضمه مصطلح «العصري» ،فألفوا «األدب العصري» لرفائيل بطيُ .ينظر :مجلة لغة العرب،
باب المشارفة واالنتقاد ،ص  ،۲۹۳جـ  ،5من السنة  4عن تشرين الثاني.۱۹۲6 ،
((4(4ينظر :ننبذ القديم ونقتبس الجديد ،جريدة المفيد ،ص  ،۱العدد  .1921 ،71وينظر كذلك :العصر
القومي ،مدحت ،جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد .1929 ،1419وحدود االبتداء ،مجلة األقالم،
ص  ،۱3۷العدد السابع والثامن ،السنة األولى.۱۹۲۸ ،
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((4(4ينظر :نحن نتلقى مدنية أوروبا ،ثم نبقى عرب ًا شرقيين ،جريدة الزمان ص  ،۱العدد .۱۹۲۷ ،5
((5(5ينظر في سبيل المثال:
العبرة والغيرة ،جريدة زوراء......

هذه الورقة الواردة لنا من أحد الذوات المعنونة «باالستغراب» ،جريدة زوراء ،نومرو  ۷ ،۲۲۲ذي

الحجة ،سنة  .۱۲۸۸السبت  5شباط سنة  ،۱۲۸۷السنة الثالثة.

مقالة في المعارف ،الناس ،إما عالم أو متعلم والباقي همج،جريدة زوراء ،ص  ،۱نومرو 13 ،306

شوال ،۱۲۸۹ ،السبت ۲ ،کانون األول ،سنة  ،۱۲۸۸السنة الرابعة.

«قياس» ،جريدة زوراء.....

تتمة بحث العلم وعدمه ،جريدة زوراء ،ص  ،۱نومرو  ،21 ،495شوال ،سنة  ،۱۲۹۱الثالثاء19 ،

تشرين الثاني ،سنة  ،۱۲۹۰السنة السادسة.

سراج طريق السالمة ،عالج داء الجهالة ،المعارف ،جريدة زوراء ص  ،۱نومرو  ،17 ،601محرم

الحرام ،سنة  ،۱۲۹۳السبت 31 ،كانون الثاني ،سنة  ،۱۲۹1السنة السابعة.

المعارف ،جريدة زوراء ،ص  ،۱نومرو  24 ،603محرم الحرام سنة  ،۱۲۹3السبت  7شباط ،منة

 ،۱۲۹1السنة السابعة.

المعارف ،جريدة زوراء ،ص  ،۱نومرو  2 ،817شهر ربيع اآلخر ،سنة  ،۱۲۹6السبت  3۱مارت،

سنة  ،۱۲۹5السنة العاشرة.

الدقة على ترقيات المعارف األولية مع درجتها الحاضرة اآلن ،جريدة زوراء.....

التقليد ،جريدة زوراء.....

مقتبسات ،جريدة زوراء ،ص  ،۲العدد  ،1433السبت ۱۲ ،شوال سنة  19 ،۱۳۰۷مايس سنة ،۱3۰6

السنة الحادية والعشرون ..والذي اقتبسته الزوراء أقصوصة عن شر الجهل.

حول العلم ،قصيدة للزهاوي ،جريدة لسان العرب ،ص  ،3العدد .1921 ،51

بالعلم سعادة األمم ،جريدة دجلة ،ص  ،۳العدد .1921 ،22

العلم والجهل ،محمد حسن الحیدر ،جريدة دجلة ،ص  ،3العدد .1921 ،59

العلم كنز ،قصيدة عبد الكريم العالف ،جريدة دجلة ،ص ،1العدد .1922 ،78
ثمرات العلم ،جريدة دجلة ،ص  ،3العدد .۱۹۲۲ ،۹4

العلم والوطنية ،قصيدة محمد مهدي الجواهري ،جريدة العراق ،ص  ،۱العدد .1922 ،144

في سبيل العلم ،قصيدة الرصافي ،جريدة المفيد ،ص  ،3العدد .1922 ،140
((5(5قیاس ،جريدة زوراء......
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((5(5البعثة العلمية ،جريدة الرافدان ،ص  ،۱العدد .1921 ،23
((5(5ينظر :الزراعة ،المخرج ،التجارة ،الصناعة ،التجارة ،جريدة زوراء ،ص  ،۱نومرو  5 ،138صفر ،سنة
 ،۱۲۸۸الثالثاء ۱3 ،نيسان ،سنة  ،۱۲۸۷السنة الثانية.
العبرة والغيرة ،جريدة زوراء......
مكتب الصنايع ،جريدة زوراء ،ص  ،۱نومرو  27 ،269جمادى األولى ،سنة  ،۱۲۸۹السبت ۲۲
تموز ،سنة  ،۱۲۸۸السنة الرابعة.
زراعتنا محتاجة لإلصالح ،جريدة زوراء ،ص  ،۱نومرو  11 ،298رمضان ،سنة  ،۱۲۸۹الثالثاء31 ،
تشرين األول ،سنة  ،۱۲۸۸السنة الرابعة.
((5(5بالعلم نحيى وبالجهل نموت ،ذيبان الضبان ،جريدة االستقالل ،ص  4العدد  13 ،330كانون الثاني
.1924
( (5(5المصدر نفسه.
( (5(5بالعلم نحيى وبالجهل نموت ،ذيبان الضبان ،جريدة االستقالل ،ص  4العدد .1924 ،332
( (5(5بالعلم نحیی وبالجهل نموت ،ذيبان الضبان ،جريدة االستقالل ،ص  4العدد .1924 ،331
( (5(5إلى الطالب ،أشبال اليوم وأسود الغد ،عثمان قاسم ،جريدة العهد ،ص  ،۱العدد  ،5السنة األولى،
.۱۹۲5
((5(5ينظر :االعتماد على النفس أفضل من االسترشاد ،الدكتور جميل داللي ،جريدة االستقالل ،ص ،3
العدد .1924 ،384
((6(6ينظر :الفكر العربي في مائة سنة ،الفكر الديني اإلسالمي في العالم العربي إبان المائة العام األخيرة،
توفيق الطويل ،ص .۲۷۲

((6(6ينظر:

حركة اإلصالح في النجف ،جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد .1929 ،1438
حركة اإلصالح في النجف ،جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد .1929 ،1439

خطوات في االصالح الديني يجب تأييدها  ،-1-جريدة االستقالل ص  ،1العدد  26 ،1442شباط،

.۱۹۲۹

خطوات في االصالح الديني يجب تأييدها –  ،-2جريدة االستقالل ص  ،1العدد 28 ،1443

شباط.۱۹۲۹ ،

خطوات في االصالح الديني يجب تأييدها  ،-3 -جريدة االستقالل ص  ،1العدد 28 ،1444

شباط.۱۹۲۹ ،

خطوات في االصالح الديني يجب تأييدها  ،-4 -جريدة االستقالل ص  ،1العدد  1 ،1445مارت،

.۱۹۲۹
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خطوات في االصالح الديني يجب تأييدها  ،-5 -جريدة االستقالل ص  ،1العدد  3 ،1447مارت،

.۱۹۲۹

التجدد األدبي في النجف  ،-1 -جريدة االستقالل ،ص  ،۱العدد  22 ،1460مارت ،السنة التاسعة،

.۱۹۲۹

التجدد األدبي في النجف  ،-2 -جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد  24 ،1461مارت ،السنة التاسعة،
.۱۹۲۹
التجدد األدبي في النجف  ،-3 -جريدة االستقالل ،ص  ،3العدد  25 ،1462مارت ،السنة التاسعة،
.۱۹۲۹
((6(6ينظر :الشعرية العربية ،ص .۸6 ،۸۲
((6(6ينظر :موقف الشباب من النزعات التجديدية  ،- 1 -جريدة صدى العهد ،ص  ،۱العدد ،1933 ،732
وموقف الشباب من النزعات التجديدية  ،- ۲ -جريدة صدى العهد ،ص  ،1العدد .1933 ،733
( (6(6الخط الجديد ،لحضرة العالم الفاضل زهاوي زاده جمیل صدقي أفندي مجلة المقتطف ،ص ،۷۳۹
الجزء العاشر من السنة العشرين ،أکتوبر ،تشرين األول ،سنة  ،۱۸۹6الموافق  ۲3ربيع الثاني ،سنة
.۱۳۱4
( (6(6ليس هناك تعدد آلهة ،شاعر متألم ،جريدة لسان العرب ،ص  ،۲العدد  ،56السنة األولى.۱۹۲۱ ،
( (6(6النقد األدبي ،كلمة للمنصفين :أ .خالد ،جريدة مرآة العراق ،ص  3العدد  ۱۷ ،5کانون األول ،السنة
األولى.۱۹۲4 ،
( (6(6من قصيدة «الروح والجسم» ،جريدة العالم العربي ،ص  ،3العدد .1924 ،109
( (6(6اللباب ،من قصيدة «الشعر وما القاه» ،ص .۲4۸
( (6(6المصدر نفسه ،من قصيدة «الشعر المرسل» ،ص .۲
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-3األفكار السياسية ،أول األفكار النقدية
وقفت السلطة العثمانية وراء ما ساد الحياة الشرقية من تأخر وتخلف عن ركب الحضارة

المعاصرة ،وما ساد الفكر من جمود وسكون .وهذا أدركه الفكر النقدي ،فكان أول ما احتاج

إلى هدمه هو النظام السياسي .وكان طبيعي ًا لذلك أن تقود األفكار السياسية االتجاه االنتقادي
في الفكر( ،)1لتقود أول مواجهة مع القديم .فلقد طغى الوعي السياسي على ضروب الوعي
األخرى فنشأت مختلطة به ولم تتميز منه ولنقل إنها اتجهت كلها تجاهه محكومة بالغايات
السياسية ،فقد كانت كل األفكار مهتمة بمشكلة الحريات السياسية واالستقالل عن الحكم

العثماني ،إذ رأت في تحقيق هذه الغاية الشرط الضروري لتحقيق اإلصالح أو التجديد في

المجاالت األخرى .ولذا اتجهت كل الجهود صوب التحرر السياسي ،ولم تحدد الصورة
السياسية التي سيسفر عنها التحرر واالستقالل ،فإن االستقالل هو االستقالل أي المفتاح
األساسي للخروج من التخلف وظل العهد القديم .وهكذا التقت كل األصوات على ترديد

الشعارات السياسية( ،)۲التي كانت شعارات التجديد األولى .فمقاومة التسلط العثماني،
والحد من طغيان الحاكمين بدعوى الحرية واالستقالل واإلخاء والعدالة والمساواة
والديمقراطية ،وغيرها من المبادئ واألفكار السياسية التي أخذت بها األمم الغربية ،أول

األفكار االنتقادية التي اعتمدت منهج ًا للوصول بالحياة الشرقية إلى ما هي عليه الحياة في

الغرب( .)۳وهذا يعني أن دراسة الفكر السياسي الجديد على أنه نظام مغلق قائم بذاته ،مستقل
عن الفكر السياسي الغربي غير ممكنة ،فلقد دخلت تلك المفاهيم الكبيرة واألفكار الرئيسة
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التي سادت القرن التاسع عشر في نطاقه وأصبحت جزء ًا من تراثه ،وكانت مشاركته في أفكار
العصر تزداد مع األيام ،وهي كذلك في ازدياد إلى يومنا هذا(.)4

إن العصر الذي تسنى فيه للدول الخاضعة للسلطة العثمانية االتصال بالغرب ،هو

عصر الثورة الفرنسية« ،ولذلك كان تأثر أولئك الذين ذهبوا إلى أوروبا وإلى فرنسا بالذات

تأثر ًا عميق ًا بأبعاد هذه الثورة ،وبما تركته من طابع في نفوس أهل تلك الديار الغربية .وحتى
الذين لم يزوروا الغرب بالذات عرفوا الكثير عن معنی الثورة الفرنسية عن طريق الخبراء

والمعلمين .وال شك أن المدارس التبشيرية الفرنسية التي قامت في لبنان لم تستطع أن تتجنب
الخوض في الموضوع ،ولو للتهجم عليه ...وال شك أن الفكرة الرئيسية التي رسخت في

أذهان الكثيرين ،كان إمكان التخلص من الحاكم المستبد المطلق بالثورة عليه»( .)5وكانت
أفكار الثورة الفرنسية شعاراتهم في الثورة ،وفكرة الحرية منها من أول األفكار الزاحفة إلى
الشرق مع أولئك الذين تأثروا بالثورة الفرنسية( ،)6وقد «وضعها الفكر العربي في مطلع هذا

القرن في منزلة الحياة ،واهتم بالحريات كلها ،الحرية الشخصية ،والحرية المدنية والحرية
السياسية»( .)۷وكانت هذه الكلمة «تستعمل في األدب الديني اإلسالمي من حيث عالقتها
بقضية الجبر واالختيار وحرية اإلنسان ،لكن الذي وصل إلى بالدنا في هذه الفترة هو المعنى
المدني للكلمة :الحرية من حيث داللتها االجتماعية والسياسية ،من حيث عالقة الفرد

بالسلطة وبالمجتمع ،ومن حيث العالقة المباشرة بين األفراد أنفسهم ...ومما يمت إلى
الحرية بصلة فكرة «المواطنة» )۸(»...التي عني بها «الفكر العربي عناية خاصة منذ انتصاف

القرن التاسع عشر ...ولعل رفاعة رافع الطهطاوي هو أول من اهتم بفكرة الوطن وذلك
في «كتاب مناهج األلباب المصرية في مباهج اآلداب العصرية»( .)9ثم ترددت على «ألسنة

دعاة اإلصالح في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في تركيا بالذات والديار الشامية

كلمة الدستور ،ذلك أن أهل الرأي ورجال السياسة أدركوا أنه ال سبيل إلى الحد من استئثار
السلطان العثماني ،بالحكم واالستبداد به إال بوضع وثيقة شرعية تحدد سلطته ،وتوضح

مشاركة الشعب له وتعين حقوق األمة وواجبات أفرادها»(.)10

وكانت الثورة الفرنسية قد نقلت الصراع السياسي العالمي إلى طور الصراع القومي،
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فظهر عصر جديد هو عصر األمم القومية أو الجنسية .وإليها عزا التاريخ هذه النغمة الجديدة
في العالم ،فقد منحت الثورة الفرنسية األمم حقوقها وأعلنت أن تحكم كل أمة نفسها

بنفسها ،فأصبح من حقها أن ال يحكمها أجنبي وال تتعرض ألمورها أية أمة أجنبية ،بل كان
من واجب كل أمة أن تكون حرة ويتكاتف أفرادها ليؤلفوا حكومة مستقلة ،محافظين على

حقوقهم ساعين وراء رقيهم المادي والمعنوي .ومنذ ذلك الحين بدأت فكرة «الجنسيات»

تنمو بين األمم المتبعثرة أو المتقسمة بين الدول ذات الحول والطول ،ومنها األمم المنضوية
تحت لواء الدولة العثمانية بعدما كانت منحصرة في أوروبا وأميركا ،وترددت الدعوة إلى
االستقالل القومي وحرية األجناس( .)۱۱ولقد ضج الشرق بهذه المسألة ،واطرد التنبه القومي

من أقصى الشرق إلى أقصاه ،فمن نهضة الطورانيين ،إلى يقظة اإليرانيين وتطلع الضاديين،
إلى تمرد الصينيين ،حتى سموا العصر الجديد الذي انتقل إليه الشرق ،على أثر هذه النهضة

السياسية «العصر القومي»( .)۱۲وكانت هذه المسألة تعمل فيه أوالً تحت ستار الجمعيات
السرية( ،)۱۳ففي تركيا قامت فئة من شباب األتراك الذين تعلموا «حسب الطرز اإلفرنجي
الحديث»

()۱4

تعمل «للفكرة التركية البحتة»( ،)۱4التي انتشرت بصورة عجيبة في ذلك

المحيط الشاب فازداد عدد المنتمين إليها لمقاومة استبداد السلطان عبد الحميد ،الذي أعلن

عليهم حرب ًا عوان ًا ،ال محبة باألقوام غير التركية الراضخة تحت العلم العثماني ،بل محافظة

على عرشه من تلك الزمرة التي تعمل على محق سلطته وتشكيل حكومة جديدة تركية بحتة
مؤلفة من رجال ترك يجعلون محور سیاستهم سيادة الفكرة التركية ،ومد سيطرة العنصر

الطوراني على بقية عناصر اإلمبراطورية العثمانية المترامية األطراف ،ولما رأى هؤالء أن
خطتهم صعبة التحقيق داخل مملكة السلطان عبد الحمید ،الذوا بالفرار خوف ًا من اضطهاده
متخذين باريس مركز ًا لجمعياتهم السرية(.)15

وكان للعرب جمعياتهم السرية أيض ًا ،التي تعمل للفكرة القومية والمالحظ أن هذه

«أخذت مع مطلع القرن العشرين تحتل المكانة األولى وبدا ذلك واضح ًا في مناقشات

المؤتمر العربي األول ،وفيما دار حوله من أحاديث ،وما صدر عنه من قرارات ،ففي حديث
رئيس المؤتمر السيد عبد الحميد الزهراوي مع محرر الطان ورد قوله« :يهمني أن أصرح لك
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قبل كل شيء بأن المؤتمر ليس له صفة دينية ،وكل أعماله تنحصر في الدائرة المحددة له من
البحث في شؤوننا االجتماعية والسياسية .ولذلك ترى عدد أعضائه المسلمين والمسيحيين
متساوي ًا .وعلى كل حال فإن فكرة االتحاد بین المسلمين والمسيحيين قد ولدت وأيدتها
حوادث بیروت األخيرة وهي التي ولدت فكرة عقد هذا المؤتمر».

وفي خطبة ندرة مطران في المؤتمر تأكيد على التضامن القومي بين العرب المسلمين

والعرب المسيحيين« :إذا كانت النعرة الجنسية فضيلة أصيلة في النفس فلست أدري أمة

أشد تأثر ًا بعواملها من األمة العربية .لما قدم أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد بجيوش
العرب المسلمين إلى الشام وجدوا حارس ًا على أبوابها الغسانيين وهم عرب نصارى

يتقدمهم ملكهم المسيحي جبلة بن األيهم .إال أن هؤالء بدالً من قتال المسلمين والوقوف
في وجوههم عطفوا عليهم عطفة األخ فتركوا الجامعة الدينية والرابطة السياسية اللتين كانتا
تقضيان عليهم بهما مواالة الروم وخطبوا ود ووالء الناطقين بلسانهم بني أبيهم العرب

فمهدوا لهم السبل وفتحوا الطرق ومكّنوهم كل التمكين من فتح البالد .إن  -لعمري  -فيما

أبداه نصاری غسان من العصبية العربية في هذا الشأن الخطير ألعظم شاهد على أن العرب
متحمسون بالجنس قبل الدين وهي فضيلة الشعوب الحية ،فضيلة الشعوب التي ال تريد أن

تموت»(.)16

وظلت فكرة (القومية) تتردد قوية في البالد التي كانت خاضعة للدولة العثمانية،

وظلت األصوات تنادي بصالحها قاعدة في العمل السياسي ،كتب أحدهم« :القومية عصام
األمم والشعوب في هذا العصر الذي احتدم فيه جدل الحياة ...هي الروح القوية التي تدفع
بأبنائها إلى ميادين الهجوم أو الدفاع باسمين مستبشرين ،فالمذاهب محترمة ،واألديان

معظمة ،ولكن ال يجوز أن نتخذها سلم ًا للتعاظم الشخصي في الدنيا ،وأنها سلم لسعادة
اآلخرة ...فنحن عرب قبل أن نكون نصارى ومسلمين ،ونحن عرب بعد أن صرنا نصارى
ومسلمين»(.)17

لقد أصبحت هذه األفكار مسيطرة على كل شعوب الشرق التي رأت أنه آن لها أن تمثل

دورها في الحياة بعد أن فعلت األمم الغربية وأخذت نصيبها الوافي .وأن ظروف النهوض
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قد تهيأت لها لتخرج على الحالة القديمة التي استكانت لها وصبرت عليها طوي ً
ال( .)۱۸وقد
تفتحت النفوس للحرية فاتخذت منها عقيدة وشعار ًا واختلجت المشاعر بالوطنية والقومية،
وهكذا ساعد االتصال على إبراز عوامل سياسية واجتماعية ولدت في النفس الشرقية قوة

ال تقل بل تزيد خطورة على الثورة الفرنسية أقامت الشرق وأقعدته ،كان منها ثورة رائعة
تجاوبت أصداؤها في جميع األقاليم الشرقية(.)19

ومن التيارات السياسية التي قامت بدور كبير في تقويض األصل السياسي القديم،

حركة اإلصالح الديني التي تعد «من أقوى التيارات الفكرية التي بدأت بها يقظة الفكر

العربي واإلسالمي عامة»( ،)۲۰ألنها احتجت بالدين الذي احتج به ورأت أن دحض تفسير
السياسة العثمانية للدين ،بالرجوع إلى ينابيع العقيدة اإلسالمية الصافية ،قبل أن تغيرها البدع
واألوهام ،كفيل برده إلى جوهره وتطهيره مما لحق به ،وهو كفيل بالقضاء على حالة الجمود

والخنوع والتواكل واالستسالم التي سادت الحياة والفكر ،ألن اإلسالم في جوهره دین
العزة والكرامة والكبرياء ،ولكنهم أساؤوا تفسيره ،وأساؤوا تفسير نصوصه ،وحملوا ألفاظها

فوق ما تطيق من معنى وأوجبوا بها أال يتحركوا إلى طلب مجد أو تخلص من ذل ،فجمدوا
والعالم يتحرك ،وآمنوا عن محاكاة وتقليد مع أن ديننا يسفه الذين يعتقدون بغير برهان أو

يتبعون الظنون ،بل إن الدين اإلسالمي يكاد يكون منفرد ًا بين األديان بتقريع المعتقدين

بال دليل وتوبيخ المتبعين للظنون ،يطالب المتدينين أن يأخذوا بالبرهان في أصول دينهم،
وكلما خاطب ،خاطب العقل ،وكلما حاکم ،حاكم العقل( .)۲۱وقد خاف دعاة اإلصالح
الديني على الدين أن يقتله الجمود ،ففصل الشيخ محمد عبده في «اإلسالم والنصرانية»

في بيانه مؤكد ًا أنه غريب على اإلسالم ،وأنه علة عرضت للمسلمين عندما نزلت بهم عقائد

أخرى ساكنت اإلسالم في أفئدتهم ومكنت له السياسة بأالعيبها ...وراح الشيخ يعدد جناية

الجمود على الشريعة والعقيدة واللغة والنظام واالجتماع ...ثم أخذ يؤكد أنه علة تزول،
ألنه طرأ على اإلسالم وليس منه ،وآيات الكتاب تنفر من اتباع اآلباء  -مهما عظم أمرهم -

من غير إعمال العقل فيما كانوا عليه»( .)22وألجل أن تزول حالة الجمود ،دعوا إلى فتح

باب االجتهاد الذي أغلقه العثمانيون ،ليردوا للفكر صفته األصيلة ،فأكدوا أن أول األصول
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الثمانية التي ينبني عليها اإلسالم ،النظر العقلي وسيلة إلى تحصيل اإليمان الصحيح .وثانيها
تقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض .وفي ظل هذا دعا جمال الدين األفغاني إلى

االجتهاد بالرأي ابتغاء التفقه في الدين ،واالهتداء بهدي القرآن الكريم والسنة الصحيحة.

فليس في الكتاب نص يوجب إغالق بابه وال إمام حرمه على أتباعه ،وقد اجتهد فحول
األئمة فأحسنوا .ثم ردوا دعوة التكفير ،السالح القديم في مقاومة األفكار التي تنبه الناس

إلى حقيقة واقعهم ،وقد قالوا هذا في وقت ألف المسلمون االتهام بالكفر ألتفه األسباب.
ودعوا إلى تنسيق مبادئ العقيدة اإلسالمية في ضوء الفكر العصري الحديث ،ودفع األمم

اإلسالمية إلى التقدم والرقي ومسايرة ركب الحضارة الحديثة .ودعا األفغاني إلى أن يقفوا

على أسباب التقدم واالقتدار عند الشعوب الغربية على أن يفيدوا منها ،وأن يأخذوا من
المدنية الغربية ما يتفق مع اإلسالم أو كان اإلسالم يدعو إليه .وزاد محمد عبده فحث على

تعلم لغة من اللغات األوروبية حتى يتسنى لهم أن يعرفوا ما يكتب أهلها عن اإلسالم .وأبانوا
أن اإلسالم ال يعوق التقدم ،وال يتنافى مع العلم وال يعارض المدنية ،وال بد أن ينتهي أمر

العالم إلى تآخي العلم والدين على سنة القرآن الحكيم .ويرى الكواكبي في «أم القرى» أن
العلوم قد نمت في الغرب وآتت ثمارها ويوصي من يريدون أن يتولوا قيادة النهضة بتوسيع
معارفهم في العلوم االجتماعية ،سياسية واقتصادية وتاريخية وجغرافية وعقلية .وقد ردد
دعاة اإلصالح الديني األفكار السياسية التي رددتها التيارات السياسية األخرى ،فدعوا

إلى الحرية والتقدم والديمقراطية والدستور والعدالة االجتماعية التي منها تحديد الملكية

الزراعية على غرار ما حدث في الصين وروسيا اللتين اتخذوهما مثاالً لهم في هذا المجال.
ونادوا بالمساواة ،ونددوا باستغالل قلة ضئيلة من األغنياء لماليين البشر الذين خلقوا من

تربتهم .ومضوا بذلك كله يبثون الروح في الشرق الذي تدهورت أحواله حتى ينهض بثقافته
وتربيته وصفاء دينه ونقاء عقيدته ،وينبهونه إلى واجباته التي أدى التفريط فيها إلى السقوط

والضعف بعد بيان الطرق التي تفضي إلى تدارك ما فات ،وكشف أسباب العلل التي أفسدت
حاله ...وعلى هذا مضت هذه الحركة تقاوم الحكم العثماني ،فنفرت من سياسة العثمانيين

التي انبنت على الفساد والخداع والتضليل ،ووطنت عزمها على مقاومة نفوذهم في غير
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رفق وال هوادة ،وهاجمت دجل أصحاب الطرق الصوفية وممارسة السحر واستغالل

سذاجة العامة وجهلهم .ولكن حركة اإلصالح الديني لم تحارب فكرة الجامعة اإلسالمية
 -التي تحصن بها العثمانيون والتي لم يقصدوا بها غير التالعب السياسي وقيادة الناس إلى

سياستهم بسهولة وإرهاب أوروبا باسم الخالفة والرأي العام ،فيما يقول الكواكبي  -ولم
يكن هناك خالف بين دعاتها على تأييدها ،إنما حاربت ارتباطها بالخالفة العثمانية لفسادها.

وطالب الكواكبي بإرجاعها إلى العرب ،فكان أن ارتبطت الدعوة اإلسالمية عنده بالدعوة

إلى القومية العربية(.)23

لقد كانت نتيجة الصراع الذي خاضته هذه األفكار والتيارات السياسية إعالن الحكم

الدستوري في العام  ،۱۹۰۸الذي كان انتصار ًا لألفكار السياسية الجديدة .وقد عد التغيير
الدستوري نهاية القرون المظلمة( .)۲4وتوطد هذا االنتصار بسقوط الخالفة ،وإحالل
المجلس الوطني التركي محلها( .)۲5وقد انتقلت بذلك تركيا من مملكة تغص بالمشايخ
ورجال الدين ،إلى جمهورية متجددة نازعة عنها التقاليد الدينية واالجتماعية السابقة،

متمسكة بمبادئ الثورة الفرنسية .وسعى رجال مجلس أنقرة الوطني إلى تقديم الشؤون
الزمنية على الدينية ،ومنعوا كل من له صلة باألمور الروحية من التدخل بالشؤون السياسية،

مقررين في قانونهم األساسي ،أن الدولة فوق الدين ،داعين إلى تقوية اإليمان الوطني عوض ًا
عن اإليمان الديني أسوة بالدول الغربية(.)26

وعلى أثر سقوط الخالفة ،انعقد المؤتمر اإلسالمي في القاهرة ،وكانت غايته تحديد

صفة الخالفة ،وتقديم تقارير عن إمكان عقدها أو خالفه .ولكن مقرراته لم تكن في

مصلحتها ،ففيما يخص النقطة األولى ،فقد حدد المؤتمر الخالفة بأنها سلطة روحية عظيمة
الشأن ،ال تتفق وفكرة العلمانية .أما اللجنة المناط بها وضع التقرير عن النقطة الثانية ،فقد
ناقضت بتوصياتها التقارير التي قدمها العلماء األعالم ،واعترفت بصراحة تامة أن شروط
الخالفة الشرعية ال يمكن استجماعها في ذلك الوقت ،وأنه لخير اإلسالم تنظيم هيئة دولية
تمثلها لجنة عامة ووفود وطنية حائزة سلطات تنفيذية ،وذلك يعني صبغ الشعوب اإلسالمية

بصبغة قومية ،ثم إلغاء سلطة الجامعة اإلسالمية(.)27
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لقد شبه بعضهم ما حدث من مصادمة بين األفكار السياسية الجديدة ونظرية السلطنة

العثمانية في الحكم التي انتهت بسقوط الخالفة ،بما حدث في أوروبا عند ابتداء االنقالب

الديني السياسي المعروف باإلصالحي .فلما تمكنت في الشعوب الفكرة القومية وأدركت
معاني الوطنية الحقة ،انقضت على سلطة الكنيسة الزمنية .ولكن هذه الهزة الكبيرة التي

صار ال مفر منها في القرن السادس عشر كان لها ما يمهد لها من صراع مع الكنيسة منذ

قرون طويلة ،وهذا ما تختلف به مع النتيجة التي آل إليها هذا الصراع في الشرق العثماني،
إذ تمخض في خالل بضع عشرات من السنين عما تمخض به في أوروبا في خالل عدة

قرون .إن هذا االنتقال السريع أدهش بعض الباحثين الغربيين ،الذي عده انتقالاً من
الحكومة الدينية والفكر الديني إلى العلمانية في الحكم والفكر ،فراح يتساءل عن سرعة

انتقال الشرق العثماني إلى مرحلة قضت أوروبا القرون الطويلة قبل أن تصل إليها ،إذ كانت
الدول األوروبية تحتفظ بمبدئها الديني جزء ًا ال يتجزأ من كيانها الوطني السياسي ،ثم بدأت
بعد ذلك هذه األهمية المعطاة لالعتبارات الدينية بالتضاؤل شيئ ًا فشيئ ًا واالختفاء من ميدان

المجتمع عام ً
ال فعاالً في مقدراته ومستقبله ،وفقدت سيطرتها على شؤون األفراد الشخصية
واالجتماعية ،وتوارت عن الحياة العامة ،وأصبحت عقيدة فردية مجردة يهم شأنها األفراد

ال المجتمع( .)۲۸ثم يقول« :ومن الممتع حق ًا أن نجد اإلسالم يصل إلى هذه النتيجة ويتلبس

بها خالل بضع عشرات من السنين ،األمر الذي كان على المسيحية أن تقطع فيه قرون ًا
عديدة للتوصل إلى تلك النتيجة بعينها ...وهذا التطور لم يأخذ مأخذه الفعال في األوساط
اإلسالمية فقط ،بل إنه شمل األوساط المسيحية ،وهذه لم ترض بأن تحذوا حذو مسيحية

أوروبا في بطء األخذ باألساليب الحديثة ،بحيث تمضي عليها القرون العديدة قبل أن تصل

إلى ما وصل إليه غيرها ،بل جارت اإلسالم في سرعة األخذ بأسباب التقدم ،وطفرت عصر

(الرونيسانس) وعصر (اليقظة) التي كان على مسيحية أوروبا أن تمر فيها لكي تصل إلى ما
وصلت إليه»(.)29

ومهما يكن تفسير هذا االنتقال السريع ،فإنه بسقوط الخالفة العثمانية تكون األفكار

السياسية قد قامت بالفصل بين حالين للفكر ،إذ قادت االتجاه االنتقادي فيه .وقد أجمل
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بعض الباحثين أوجه التباين بين حالتي الشرق في العصور التي يسميها الوسطى ،والعصر

الحديث بهذه الروح الوطنية التي غمرته وما يحيط بهذه الروح من مظاهر وما يتبعها من
انقالبات ...وهذه الروح الوطنية التي «أنعشت الحيوية في جسم الشرق ،وجسمت أمام
عينيه المشاكل الجديدة التي أضحى يجابهها ،وما تتطلبه من استعداد وحيطة»( ،)۲۹كانت
المظهر األول الذي سجله هذا الباحث لهذه «الروح االنتقادية الحديثة»( )۲۹التي عمته.

ولم تكن النهضة الفكرية في العراق لتتجه غير هذا االتجاه السياسي ،فقد تسربت إليه

األفكار السياسية التي تسربت إلى بالد الشرق ،وتردد إليه ما دار حولها من مناظرات فكرية،

وأيها أنسب خطة للعمل السياسي .وقام رجال اإلصالح الديني بدور كبير في هذا المجال،
واحتدم النقاش بين علماء الدين في نظم الحكم ونظرياته الفلسفية واالجتماعية ،منها

الحكم الملكي الدستوري المطلق ،والحكم الملكي الديمقراطي الدستوري ،ومنها الحكم
الجمهوري ،وفي صلة هذه جميع ًا بالمقاييس الدينية ،من الناحيتين النظرية والتطبيقية(.)30

وبعد أن خاض الفكر السياسي المعركة األولى في نهضته الحديثة ضد استبداد الحكم

العثماني ،بدأت معركة أخرى ضخمة لمقاومة االستعمار والغزو الغربي .وقد قادت الفكر
العربي في هذه المقاومة األفكار السياسية نفسها التي قاومت الحكم العثماني ،ممثلة باألفكار
الوطنية والقومية واالجتماعية يساندها الوعي الديني .وقد كانت العاطفة الدينية أبرز دوافع
الجهاد الذي قامت به مصر ضد الحملة الفرنسية التي هي أول اصطدام بين الشرق والغرب.

وقد سار كل تيار من التيارات واألفكار السياسية في طريقه ،وتكونت من هذه الروافد صورة
الفكر السياسي المعاصر ،وحملت لواء مقاومة االستعمار والتدخل األجنبي واالستبداد في

الحكم .وكانت أبرز مالمح الفكر العربي في هذه المرحلة هي المقاومة والرد على التحدي.
وقد حمل االستعمار معه أفكاره وثقافته سالح ًا من أسلحة الغزو واالحتالل إلقرار بقائه في

المناطق التي احتلها ،إذ رسم خططه للقضاء على الحياة الفكرية بالغزو الثقافي والفكري،
مستغ ً
ال ضعف العالم العربي واإلسالمي فكري ًا واجتماعي ًا وسياسي ًا .ولم تلبث هذه المقاومة

أن وصلت إلى مرحلة القوة حين بدأ الغزو يدخل معارك متصلة شملت البلدان العربية
كلها(.)31
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وفي العراق كانت المعركة مستمرة ضد االستعمار البريطاني ،فقد وضع العراق

تحت انتداب بريطانيا وفق ًا لميثاق عصبة األمم ،ثم أفرغ االنتداب في قالب معاهدة بقيت

تتقلص تارة وتتمدد طور ًا حتى قضي عليها بمعاهدة  30حزيران .وكان سخط الشعب على
المعاهدات وعلى عاقديها سخط ًا عام ًا ،ألن الذي كان قائم ًا في أذهان الناس هو أن بريطانيا
ال ترغب في استقالل العراق وبأن سياستها الحقيقية استعمار البالد .وكان هذا يعكس رأي

الجمهور العراقي الذي كان يستنكر المعاهدات ويراها احتالالً دائم ًا للعراق ،وقد قدم

التضحيات الغالية عربون ًا الستقالل بالده وحريتها(.)32

كان الفكر السياسي يواجه االستعمار والغزو الفكري في يقظة وقوة .وأثبتت مقاومته

قوة الشخصية العربية وصالبتها واعتدادها وقدرتها على الوقوف موقف الرد والتحدي.

وكانت مهمته مواجهة أفكار الغرب بالنظر فيها وتقبل بعضها ومعارضة بعضها اآلخر ،ونقض
النظريات الفكرية االستعمارية ،فقد وقف منها موقف الحذر ورفض منها ما يتعارض مع

روحه ومقوماته( .)۳۳وبحث عن أصولها في تراثه القديم ،فبتأثير «األفكار والنظريات القادمة
من الغرب ،بحث المفكرون العرب عن مبادئ الحرية والمساواة والعدالة والشورى والنظم

التمثيلية في التقليد العربي اإلسالمي الموروث ،ووفقوا إلى حد بعيد في اكتشاف أصول
عربية لهذه المبادئ فالشوری من الجاهلية ومن صدر اإلسالم تمهد للنظام الديمقراطي

والسنة هو سيادة القانون وحكم
البرلماني ،واإلجماع مثل الرأي العام ،وااللتزام بالكتاب ُ

الدستور .)34(»...وهكذا مضوا يناقشون هذه المفاهيم الجديدة من خالل أصولها القديمة
في التراث واستطاعوا «التوفيق بين األفكار والمؤسسات النابعة من الشرق من جهة وبين
النظريات الجديدة القادمة من الغرب من جهة أخرى»(.)35

لقد أعلن الفكر السياسي أنه ال يأخذ من هذه النظريات واألفكار إال ما يالئمه وينفعه

ويمكنه من الوصول إلى مستوى حال الدول الغربية ويدفع عنه في الوقت نفسه التبعية لها

والوقوع تحت هيمنتها .وأعلن أنه يتخذ من هذا قاعدة يعتمد عليها في العمل على تغيير

أوضاعه السياسية .وهذا أكده الفكر في العراق عندما ترددت الدعوة في العشرينيات إلى
تكوين أحزاب سياسية تعتمد على مناهج ثابتة قبل العمل ،وتدعو الحاكمين إلى إتاحة
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الفرصة للمحكومين لتكوين هذه األحزاب ليتمكنوا «من القضاء على فوضى اآلراء الضاربة

أطنابها على الربوع ويوجهوا األفكار المتضاربة نحو غاية واحدة»( .)36إذ ترى أن العراق
يقف على مفترق طريقين :األول ،طريق التقهقهر ،والثاني طريق التقدم ،فهو في حالين من

فوضى ونظام ،ولكي يجانب الطريق األول ،تحدد له أن يبادر إلى تكوين أحزاب سياسية

تعتمد على مناهج لها للعمل« ،ألن األعمال ..والتضحيات ..بال غاية معينة ذاهبة أدراج
الرياح»( .)۳۷وهذا المنهج الثابت الذي على األحزاب السياسية االنطالق منه ،ال يغفل عن
روح األمة وهو يأخذ من هذه األفكار الوافدة التي يضطرب فيها ،فلكل «شعب عقلية خاصة
تميزه عن الشعوب األخرى ،هي تراث البشرية في جميع أدوارها .ولقد تكيفت وتطورت
مرار ًا تكاد ال تُحصى حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم .فعلينا ألجل أن نؤسس أحزابنا،

بصورة تضمن المنافع ،وتدرأ المفاسد أن نمعن النظر في درس روح عصرنا ،وعقلية شعبنا،
فنستخلص من كلتيهما سنة نجعلها مبدأ ألعمالنا ،وغاية آلمالنا ،إذ إنه ال يعقل أن تستقيم

شؤوننا إذا نسجنا على منوال العصور الشرقية الماضية ،لنعيش في هذا العصر ،كذلك ال
يعقل أن نسير على منهج األمم المعاصرة الغربية لنحيى حياة عراقية ،فالنجاح مضمون إن

تمكنا من التأليف بين روح العصر ،وبين عقلية الشعب ،وسواء توفقنا اليوم في وضع هذا
األساس ،أو لم نتوفق ،فإن المستقبل كفيل بقتل السقطات ألن قاعدة بقاء األنسب نافذة

األحكام في جميع الشؤون»(.)38
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«هوامش المبحث الثالث  -الفصل األول»
األفكار السياسية ،أول األفكار النقدية

(((1اقترن االتجاه االنتقادي باألفكار السياسية الجديدة ..كتبت جريدة (العرب) عن الجرائد التي
صدرت في «دور فجر الدستور أو دور إطالق العنان» ،تقول« :في ذلك العهد کثرت الجرائد فوق ما
كان يتصور ،وكانت كلها تقريب ًا أو جلها باللغتين التركية والعربية ،وكانت محتويات تلك الصحف،
االنتقاد بلهجة شديدة قاسية ،أو بلهجة تدل على تهور وانتقام» ،الصحافة في بغداد ،جريدة العرب،
ص  ،۲-۱العدد  ،۲۱ ،44ایلول ،السنة األولى.۱۹۱۷ ،

(((2ينظر :الصراع بين القديم والجديد في األدب العربي ،ج  ،۱ص .148 – ۱4۷

(((3إن تحقيق اللقاء الحضاري مع دول العالم الراقية ،ظل الغاية المنشودة في برامج األحزاب السياسية،
فهذه كانت الغاية التي تأسس من أجلها حزب النهضة في العراق ،وهو يطالب باالستقالل والحكم

الذاتي« :وسيكون من نتائج أعمال الحزب ،ومساعي رجاله المخلصين ما يحقق اآلمال من إنهاض
البالد وترقية الوطن اقتصاد ًيا وعلمي ًا ومادة ومعنى ويبشر بادراك الضالة المنشودة ،والغاية المطلوبة،
وهو ارتقاء الشعب العراقي إلى مصاف األمم الراقية باالستقالل والحكم الذاتي» ،حزب النهضة في
كربالء ،جريدة المفيد ،ص  ،۲العدد .1925 ،311

(( (4ينظر :الفكر العربي في مائة سنة ،مقدمة لدراسة الفكر السياسي العربي في مائة عام (-1850
 ،)1948أديب نصور ،ص .۱4۰

(((5المصدر نفسه ،الفكر العربي في النصف األول من القرن التاسع عشر ،نقوال زيادة ،ص .۱۸ – ۱۷
(((6ينظر :المصدر نفسه ،ص .۱4 – ۱3

(((7نفسه ،مقدمة لدراسة الفكر السياسي العربي في مائة عام...ص .۱۲۷

(((8نفسه ،الفكر العربي في النصف األول من القرن التاسع عشر ...ص .۱4

(((9نفسه ،مقدمة لدراسة الفكر السياسي العربي في مائة عام...ص  .۹6وقد رد بعض الكتاب دخول هذه
الفكرة الجديدة إلى ما بعد الحرب األولى وهو زمن متأخر ،ينظر« :الوطنية في الماضي والحاضر»،

لكاتب يعرفه القراء جريدة االستقالل ،ص .۱۹۳۱ ،۱

( (1(1الفكر العربي في مائة سنة ،الفكر العربي في النصف األول من القرن التاسع عشر ،نقوال زيادة،
ص.۱6
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( (1(1ينظر :الجنسية واألمم ،ح.ح ،جريدة لسان العرب ،ص  ۱العدد  ،۷4الخميس  6تشرين األول،

 .۱۹۲۱وعصر الجنسيات والعرب ،الفرزدق ،جريدة الرافدين ،ص  ،۱العدد  ،6۰الخميس ۱3

نيسان.۱۹۲۲ ،
( (1(1ينظر :العصر القومي ،مدحت ،جريدة االستقالل ،ص  ،۱العدد .1929 ،1419
( (1(1ينظر :عصر الجنسيات والعرب..
((1(1النهضة العربية الجديدة  ،- 1 -جريدة الموصل ،ص  ،1العدد  ،734السبت ۱۷ ،تشرين الثاني،
۱۹۲۳

( (1(1ينظر :المصدر نفسه.
((1(1الفكر العربي في مائة سنة ،مقدمة لدراسة الفكر السياسي العربي في مائة عام (،)1948-1850
أديب نصور ،ص ۰۱۱۳ - ۱۱۲
( (1(1القومية فوق كل شيء ،ال يجوز أن تفرق بيننا األديان والمذاهب ،جريدة االستقالل ،ص  ،۱العدد
 .1927 ،1009و ُينظر كذلك :مؤتمر الخالفة وشؤون الشرق ،كيف تنهض األمم الشرقية في محاربة
االستعمار ،جريدة نداء الشعب ،ص  ،3العدد  ،29 ،133حزيران .۱۹۲6
(ُ (1(1ينظر :مستقبل العرب ،جريدة الرافدان ،ص  ،1العدد  ۷6الثالثاء  ۲ ،مايس.1922 ،
( (1(1ينظر :الثورة النفسية في الشرق ،خطبة مكرم عبيد في حفلة تكريمه في دمشق ،جريدة االخاء الوطني،
ص  ،3العدد .1931 ،26
( (2(2الفكر العربي المعاصر في معركة التغريب والتبعية الثقافية ،ص .۲۹
( (2(2ينظر :الفكر العربي في مائة سنة ،الفكر الديني اإلسالمي في العالم العربي إبان المائة العام األخيرة،
توفيق الطويل ،ص .۲۹۷ ،۲۹4
( (2(2المصدر نفسه ،ص .۳06
( (2(2نفسه ،الفكر الديني اإلسالمي في العالم العربي إبان المائة العام األخيرة ،توفیق الطويل ،ص ۲۸۷
– .۳۱3
( (2(2ينظر :التطور السياسي واالجتماعي في بالد العرب والشرق األدنى ،جريدة االخاء الوطني ،ص ،۲
العدد  17 ،410ايلول.۱۹3۱ ،
( (2(2كان صدى هذا أدبي ًا ،أن ألف نقوال حداد رواية «وداع ًا أيها الشرق ،الترك يتركون الخالفة للعرب
والشرق ألهله ويبتغون االندماج بالغرب» في عام  ..۱۹۲6وهي من «أحسن ما كتب في تاريخ
انفصال الترك عن العرب وعن الشرق» .ينظر :وداع ًا أيها الشرق ..مجلة لغة العرب باب المشارفة
واالنتقاد ،ص  ،۳۷۹جـ  6من السنة .۱۹۲۷ ،5
( (2(2ينظر :الروح العلماني في الجمهورية التركية ،جريدة الموصل ،ص  1العدد .1924 ،782
( (2(2ينظر :تطور السياسة الدينية في العالم اإلسالمي ،تأثيرات االنقالب الكمالي ،جريدة العالم العربي،
ص  ،1العدد .1926 ،718
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( (2(2ينظر :النضال بين الوطنية واالستعمار  ،-16-الدين والوطنية ،تأليف الكاتب األلماني الدكتور هانز
کوهن ،ترجمة اسماعيل الغانم ،جريدة االستقالل ،ص  ،۱العدد  5 ،۱۸۰۸شباط ،السنة الثالثة عشرة.
( (2(2المصدر نفسه.
( (3(3ينظر :التطور الفكري في العراق ،ص .۲۲
( (3(3ينظر :الفكر العربي المعاصر في معركة التغريب والتبعية الثقافية ،ص .70 ،26-24
( (3(3ينظر :العراق في ظل المعاهدات ،ص .171 ،167 ،164 ،85 ،83
( (3(3ينظر :الفكر العربي المعاصر في معركة التغريب والتبعية الثقافية ،ص .5 -۲
( (3(3الفكر العربي في مائة سنة ،مقدمة لدراسة الفكر السياسي العربي في مائة عام (،)1948-1850
أديب نصور ،ص .۱4۱
( (3(3المصدر نفسه ،ص .۱۲3
( (3(3األحزاب واألمة ،جريدة العراق ،ص  ،1العدد  ، 558السنة الثانية .۱۹۲۲
((3(3المنهج ثم العمل ،جريدة العراق ،ص  ،1العدد .1923 ،643
( (3(3األحزاب واألمة......
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-4الفكر النقدي األدبي
ولد اللقاء مع الغرب على الصعيد األدبي موقف ًا نقدي ًا من األدب القديم يرفض

األوضاع األدبية اآلسنة ألدب القرون المظلمة( ،)1على أثر اطالع الفكر العربي على اآلداب
الغربية التي وجدها تناقض أدبه القديم وترقی عليه بخلوها من القيود البديعية الثقيلة التي

تفسد المعاني إفساد ًا وتحول بين األديب والتعبير الحر عن نفسه وعصره الجديد الذي يريد
االنتقال إليه ،وباشتمالها على طرق وفنون في األدب ال يعرفها األدب القديم( ..)۲يتحدث

سالمة موسى عن مرحلة بدء النهضة األدبية ،ويقرر أن الدعوة إلى التجديد كان حافزها
االتصال باألدب الغربي ،وهي دعوة إلى االنفتاح على هذا األدب واألخذ منه ،ترافقها دعوة

أخرى انكفأت على القديم وعكست الجوانب غير المشرقة منه ،يقول« :في بدء النهضة
العربية األدبية الحديثة أخذ أدباؤنا ينقبون عن أدب العرب القديم ،وهذا طبيعي فالناهض
يلتفت إلى الوراء يتعرف سبب سقوطه ويبحث عن ثروة أجداده .وقد أخذ األدباء في
درس األدب القديم وكان من سوء حظهم أن وقعت في أيديهم كتب الحريري والهمذاني

والخوارزمي ،وأسلوبها جميعها يتسم باإلفراط في الصنعة والمبالغة في التزويق والزخرفة
والتضحية بالمعنى ألجل اللفظ ،فشاعت لذلك هذه الصفات بين أدبائنا كما هو ظاهر

من كتاب (مجمع البحرين) الذي وضعه اليازجي في سنة  ۱۸55وجرى فيه على طريقة
الحريري ...أما الفئة األخرى فهي مجددة راجية في المستقبل ال تزدري العرب ولكنها

ال تعبدهم وقد احتكت باألدب الغربي فرأت فيه من الطرائق واألساليب ما ليس في فنون
األدب العربي فاصطنعت ما قدرت عليه .وهي سائرة في اصطناع القصة والدرامة وفنون
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النحت والتصوير .وهي في كل ذلك ال تهمل النظريات العلمية الحديثة ألن األدب اآلن قد

اشتبك بالعلم حتى لم يعد اإلنسان يجد فاص ً
ال بينهما .وال شك في أن تقدم العالم العربي
اآلن يتوقف على انتصار هذه الفئة التي تنظر إلى المستقبل في حين أن تلك الفئة األخرى

تنظر إلى الماضي»(.)3

لقد دعا الفكر النقدي الجديد إلى االسترفاد من أوضاع األدب الغربي لتجديد األدب،

كما دعا الفكر الجديد عموم ًا إلى األخذ بأسباب الحضارة الغربية لتجديد كل مناحي الحياة،
إذ أدرك أن «القديم ليس فيه استجابة كاملة لجميع حاجات العصر وعليه ،فإن كل تحول
جذري داخل األدب العربي ال يعود إلى تجديد التراث من قلب التراث ،وإنما يعود إلى

التلقيح الثقافي والحياتي العام المسترفد ....من الموروث الغريب»(.)4

وقد تناولت الدراسات في تاريخ األدب والنقد بيان أهمية ما قام به النقاد رواد الدعوة

إلى التجديد وآثارهم التي كان لها تأثيرها البالغ في إغناء الحركة النقدية واألدبية الجديدة.
ومن هؤالء أمين الحداد وسليمان البستاني وفرح انطون صاحب مجلة (الجامعة) الذي كان
من رواد التفرقة بين المذهبين القديم والجديد في مطلع القرن العشرين .ومنهم أحمد فارس

الشدياق رائد التجديد غير منازع في بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر ،وقد قارن
بين الشعر التقليدي في عصره والشعر االفرنجي .وعيسى إسكندر المعلوف صاحب كتاب

(لمحة في الشعر والعصر) الذي صدر عن المطبعة العثمانية بلبنان سنة  ۱۸۹۸وأقامه على
المقارنة بين الشعر العربي والشعر اإلفرنجي .ويالحظ أن الشاعر الغربي كلف باالختراعات

ووصفها وذكر أحداث العمران ،أما الشاعر الشرقي فلم يزل كلف ًا بتقليد القدماء بعد أن تمثل

تراثهم وموضوعاتهم وسكبها في قوالب ال تناسب حالة العصر .ومنهم يعقوب صروف
محرر (المقتطف) الذي كان بفضل ثقافته المزدوجة يثير قضايا كثيرة على صفحات المقتطف

مهدت للتجديد في النقد واإلبداع .وقد دعا إلى انفتاح أفق الشاعر العربي على أجواء الشعر
األوروبي كي يتم التالقح بين األدب العربي وغيره من اآلداب األوروبية فيغير شعراء العربية

تقاليد شعر أخلقته الصناعة والتكلف من غير إحساس صادق وال حياة نابضة .وذكر أن بعض

النابغين من شعراء العصر استشاره في طريقة لفك الشعر العربي من ربقة القيود التي تقيد بها
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فأشار عليهم بترجمة أشعار هوميروس وملتون وغيرهما من فحول الشعراء فعملوا بمشورته
وغادروا الطريقة التي اتبعوها واتبعوا طريقة األوروبيين .ومن كتاب (المقتطف) النقاد خليل

ثابت ونقوال فياض وأسعد داغر وهؤالء فتحوا أفق القارئ أمام آفاق الفكر النقدي األوروبي
حين قارن األول بين بالغة العرب وبالغة اإلفرنج ،وقارن األخير بين الشعر العربي والشعر

األوروبي .أما نقوال فياض فقد هاجم التقليد أعنف مهاجمة وذكر أن الشعراء والكتاب ال
يكادون يسمعون بيت ًا جديد ًا أو معنى غريب ًا حتى يقولوا إنها تصورات افرنجية كأن الفكر

العربي قاصر عن االختراع وليس له قدرة على االبداع.

ومن اآلثار المهمة في تطوير الحركة النقدية وإمدادها بالمثل المنشود والمعايير أو

المقاييس المطلوبة في تقويم الجديد وتعميق مجراه :مقدمة االلياذة لسليمان البستاني
  .۱۹۰4وتاريخ علم األدب عند االفرنج والعرب لروحي الخالدي .ومنهل الوراد فيعلم االنتقاد لقسطاكي الحمصي  .۱۹۰۷ -ومقدمة لدراسة بالغة العرب ألحمد ضيف

  .۱۹۳۱أما ما أحدثته مقدمة اإللياذة من التأثير فالدليل عليه شيوعها بين القراء وأهلاألدب منذ ظهورها ،وقد فتحت أمام الشعراء آفاق ًا من المغامرة الشعرية ال حد لها حين

زودتهم بمقارنات وآراء عن الشعر لدى األمم المعروفة بتراثها الشعري وقدمت لهم تحلي ً
ال
في خصائص البحور الشعرية وما وقع فيه الشعر من التقليد وما أثقله من صناعة مذمومة
وما يحتاج إليه الشعر العربي لنهضته من تطويع للغة وتجربة صادقة واقتباس من اآلداب

األوروبية .أما أهمية عمل روحي الخالدي فكامنة في فتح مجال المقارنة بين األدب العربي
واألدب األوروبي من حيث تتيح هذه المقارنة إسقاط الحواجز بين األدبين والتنبيه على

أهمية االستفادة من األدب األوروبي .وأما منهل الوراد فهو كتاب أفرد للنقد األدبي في

العصر الحدیث جامع ًا مادته في النقد األدبي من األدب الفرنسي ومن المصادر العربية ،وفيه
موازنة بين آفاق النقد العربي القديم وآفاق النقد األوروبي الحديث .وكذلك موازنة إضافية
بين فنون الشعر األوروبي وفنون الشعر العربي أسهمت في تعميق اإلحساس بجدوى

اصطناع مقاييس النقد األوروبي أو االقتباس منه .وفي حديثه عن األجناس الشعرية يثبت
الحمصي آراءه النقدية ويقارن الشعر العربي بالشعر األوروبي في هذه األجناس الشعرية.
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وفي کتاب (مقدمة لدراسة بالغة العرب) يقترح أحمد ضيف تحقيق فهم لدراسة األدب

العربي يتفق مع مناهج الدارسين األوروبيين ،وهو يتفق في هذا المنهج مع دارسي األدب

في األمم الحديثة من حيث أنه دراسة لكبار عقولهم المفكرة(.)5

وقد قامت حركة التجديد في األدب العربي تسترفد الثقافة األدبية الغربية ،فهي في

المهاجر األميركية تأثرت بالبيئة األميركية واألدب األميركي واإلنكليزي .ولقد تشابهت

مدرسة الديوان مع جماعة أبولو في مصادر الثقافة عندما بشرت بقيم شعرية جديدة
استفادتها من اطالعها على الثقافة الغربية واألدب الغربي وخصوص ًا الثقافة اإلنكليزية

واألدب اإلنكليزي .وكانت حركة البعث األدبي ،والتجديد في مضامين األدب العربي
والخروج بها إلى ميادين الحياة العامة من سياسية واجتماعية وغيرها ،قد تأثرت هي األخرى

بالثقافة الغربية ،والمفاهيم الجديدة الزاحفة إلى الشرق في السياسة واالجتماع والفلسفة
والتاريخ(.)6

إن تأثر دعوات التجديد في األدب العربي باألدب الغربي هي ظاهرة تواتر اإلقرار بها.

وقد ظلت حركة التجديد العربية تستهدي باألدب الغربي ،وإن تأثر حركة الشعر الحر به

وبالشاعر اإلنكليزي المعروف (إليوت) أمر معروف .وقد بلغ تأثير هذا الشاعر حد ًا من
السعة والعمق يقتضي أن يكون موضوع ًا لبحث يتناول ظاهرتين :ظاهرة تأثير إليوت في
الشعر العربي الحديث ،وظاهرة تأثير إليوت في النقد العربي الحديث(.)7

وفي العراق دعا الذين قادوا حركة التجديد في األدب إلى استرفاد الثقافة األدبية

الغربية ،وراحوا يقارنون بين األدب الغربي وأدب القرون المظلمة مستعرضين خصائص

هذا األدب ،ويفترضون أنهما نقيضان کتناقض الليل البهيم مع الفجر المشرق ويدعون إلى
تبديد ظلمة ليلهم البهيم بالفجر الطالع عليهم من الغرب( .)۸فالتجديد يعني األخذ من الثقافة

الغربية ،وستدلنا قراءتنا للفكر في العراق على أن معنى الجديد أو العصري صاحب أخذ

الثقافة الغربية لدى الحركة الثقافية في العراق ،ووجدناها تشهره سالح ًا في وجه القديم
بهذه الداللة .فقد قامت حركة التصنيف والتأليف تدعو إلى اعتماد «الخطة العصرية»(،)9

التي تفسرها بأنها «طريقة أهل العصر من أبناء الغرب»( ،)9إذ ترى أن «العرب في حاجة إلى
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مصنفات صحيحة التأليف والتنسيق سهلة العبارة ،واضحة التبويب ،واألسفار التي هذه
صفاتها قليلة بينما نراها متوفرة في سائر اللغات ،ال سيما اإلنكليزية والفرنسية واأللمانية

واإليطالية»(.)10

وتعين (لغة العرب) مالمح أخرى للطريقة العصرية في التأليف أو طريقة أهل الغرب

الذين «ال يتصدون ألمر إال يوفونه حقه من التحقيق»( .)۱۱وهذا ما تناقض به الطريقة التي

سار عليها القدماء بما تتسم به من التسرع في األحكام وعدم الدقة والموضوعية ،فتدعو
إلى ترك هذه القيود «الوهمية» ،ومضارعة «علماء الغرب في تحقيق الوقائع وإيرادها على
ما وقعت من غير أن نحشوها سم ًا وتعصب ًا ،رياء ،وخبث ًا ،طعن ًا ولؤم ًا»( .)۱۲وقد تمثلت الخطة

أو الطريقة العصرية بكتاب «يعرضون عن األساليب القديمة في التأليف والتصنيف ليتبعوا

الخطة العصرية التي تمكننا من الوقوف على أسرار العلوم واإلمعان فيها»( )۱۳منهم محمد
لطفي جمعة صاحب كتاب «تاریخ فالسفة اإلسالم في المشرق والمغرب» الذي لم يجر فيه
«على األسلوب القديم ،بل على طريقة أهل العصر من أبناء الغرب ،وكيف ال يجري هذا

الجري ،وقد تلقى علومه العالية على أساتذة مهرة في ديار االفرنج»( .)۱۳وعلى هذا فمحمد

لطفي جمعة كاتب عصري ،يتبع الخطة العصرية ،وإذا كان كذلك ،فال بد من أن يكون كل ما
يكتبه عصري ًا .ولهذا تصحح (لغة العرب) ما ذكرته في أعداد سابقة من أن محمد تيمور أول
من وضع األقاصيص العصرية ،بأن أول من فعل ذلك محمد لطفي جمعة ،إذ كتب في القصة

قبل عشرين سنة ،فهو سابق في القصص العصرية محمد تيمور(.)14

والطريقة العصرية في التأليف تستمد مصادرها من «کتب االفرنج العصرية» .ولقد

أخذت حركة التأليف تستمد من مصادرها العصرية هذه في كتاب «ابن خلدون وتراثه
الفكري» لمحمد عبد الله عنان« ،الذي يكفي لمن يراجع بیان المصادر العربية واإلفرنجية

التي اعتمد عليها»( ،)۱5أن يتأكد أن صاحبه «أحاط بمعرفة األصول التي يستند إليها من يؤلف
في هذا الباب ،فدل على أنه باحث محقق وأنه من تالميذ المدرسة الحديثة»(.)15

لقد كانت الطريقة العصرية غاية في التأليف ،فهم يحرصون على أن يكون ما يصدرونه

على طراز ما يصدر في البالد الراقية ،فيأتي تقويم العراق ،وهو «دائرة معارف صغيرة عن
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تاريخ العراق وجغرافيته وأحواله السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعلمية واألدبية...

على طراز التقاويم التي تصدرها الجرائد الكبری في البالد الراقية»( .)۱6ويقرظون ما ال يحيد
عن هذا الطراز ،فمجلة السيدات «ال تفرق عن المجالت الغربية»( ،)۱۷ولهذا يثنون عليها.

ولقد قامت حركة التأليف في األدب تستمد ،كذلك ،من الطريقة العصرية وقد أكد

رفائيل بطي وعيه بها في كتابه (األدب العصري) ،فجاء «عصري الوضع والتنسيق والتبويب

على الطراز الذي يضعه الفرنجة»( .)۱۸وهكذا لم يشذ الفكر األدبي عن هذا الفهم العام

لمصطلح (جديد) أو (عصري) ،فأوائل الدعوة إلى التجديد فيه حددته بهذا الفهم عندما
وصفت الكتابة التي تأخذ من اللغات الغربية ألفاظها ومصطلحاتها باإلنشاء أو الكتابة

الجديدة( .)۱۹وقد سمى الزهاوي الخط الذي اقترحه والذي يأخذ من محاسن الخط الغربي

كما يقول (الخط الجديد)(.)۲۰

وسموا باألدب العصري بعض أنواع األدب الغربي ،فقصيدة (المنديل) ألحمد زكي

أبي شادي «مثال للنظم الليريكي أو الغنائي»( .)۲۱ويقدمونها بأنها من «الشعر العصري»(.)۲۱
والقصة العصرية ،هي القصة الغربية لديهم عندما كتبوا عن مجموعة من «القصص

العصرية»( )۲۲المترجمة بأنها «أحسن نماذج لألسلوب القصصي االفرنجي الجديد»(.)۲۲

واالنتقاد العصري ،انتقاد غربي ،إذ جعلوا بوالو ،الشاعر الفرنسي «أب ًا لالنتقاد العصري»(.)23
وقد أخذ المحافظون على حركة التجديد العربية ،أنها تأخذ من الفكر الغربي وهم

يؤمنون أنه «مهما تنوعت االبتكارات والتحسينات كالرباعيات والشعر المرسل والموشحات
العصرية التي يجري عليها شعراء المهجر وبعض المتجددين في سورية ومصر»( ،)24يبقى

«الشعر القديم هو الفائز والمثل األعلى»( .)24ويرون أن هذه االبتكارات تسيء إلى الشعر
العربي بإدخالها «الصبغة اإلفرنجية عليه تلك الصبغة التي تخالفه كل المخالفة ...فالشاعر
القدير الحي الفكرة لم يكن بحاجة إلى فكرة أجنبية يقلدها ويجري بمقتضاها ،وإنما ذلك

شأن العاجز الميت الشعور»(.)24

وعندما تثار الخصومات األدبية ُيرد جديد أدباء هذه الحركة إلى مصدره األوروبي،

ف ُيتهم العقاد «بالدجل السياسي ...وهو عين ما يتبعه ...في أدبه الذي ال يمثل الجديد منه
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إال ما ينهبه من األدب األوروبي بعد شيء من التحوير والسفسطة»( .)25ولهذا أطلق لقب
(الشاعر العصري) على هؤالء ،ألنهم أخذوا من الثقافة األدبية الغربية ،والعصرية أو

الجديدة تعني  -كما قلنا  -هذا األخذ .فتقدم قصيدة عبد الرحمن شكري (مفتاح القلوب)

بأنها «من ديوان الشاعر العصري الشهير عبد الرحمن شكري»( .)۲6بل إننا نجد أنه كلما قرب
أدب أي من هؤالء من األدب الغربي ،تحققت له الصبغة العصرية أكثر من غيره ،فيغدق لقب

(شاعر العصر) أو (الشاعر العصري) على أحمد زكي أبي شادي  -كما مر  -وعلى ديوانه،
الشفق الباكي« :الديوان العصري الكبير»( ،)۲۷وعلى بعض قصائده ،أنها «من القصائد التي

تذكر كلما ذكر شعر العصر وبدائعه»( .)۲۸ألن شعره «إذا نقل إلى اللغات الغربية ال تخسر

معانيه شيئ ًا ،بل يظنه أبناء تلك األلسنة أنه مسبوك في قوالبهم»( ،)۲۹وألن له من رواياته ما
هي «جديرة بأن تمثل في أحسن مسرح في العالم ،حتى أنها إذا نقلت إلى لغة من لغات أهل
الغرب تجذب األنظار إلى ناظمها وتعترف له بالفضل على الشرقيين»( .)۳۰ولهذا يرى أنه

«إذا حسن أن يطلق نعت الشاعر العصري على رجل من باب التغليب ،فهو ال يصدق ،إال

على أبي شادي»( ،)۳۱إذ هو «ناقل أفكار الغرب إلى ديار العرب»( ،)۳۲بل إنه ال هم له «سوی
حمل أبناء العصر على موافقة الغربيين في توخي أقرب الوسائل إلى الرقي واالندفاع وراء
تقدم الحضارة التي تسير سير ًا حثيث ًا في جميع الشؤون»(.)33
***

وبهذا التحديد ننتهي إلى أن الفكر النقدي األدبي ،وقد نشأ بنشأة الفكر النقدي ،لم يخرج

عنه في فهمه للجديد ،وكما أكد أن األخذ إنما هو تالقح وتمازج مع تراثه الفكري ،ال صدور
مطلق عما يأخذ ،أكد الفكر األدبي هذا( .)۳4وإذا رجعنا إلى أوائل الدعوة إلى الكتابة الجديدة
في العراق نجدها أكدت أنها تقف ضد المبالغة في األخذ من اللغات األخرى ألفاظها حتى
يبدو من يفعل ذلك كأنه يكتب بها« :فإنا وإن كنا من القائلين بتوسع الكتابة بتجدد العصر

الجديد ،ولكن لم يكن عقلنا يبلغ حقيقة إلى أنها ستصل هذه الدرجة من الغرابة ...وبناء

على هذا ،إن المثالين اللذين في األعلى إذا يقرؤهما من لم يعرفوا الفرانساوية أيستطيعون
أن يفهموا من هذا شيئ ًا»( .)۳5وأكد الزهاوي أن الخط الجديد الذي اقترحه ،والذي يأخذ
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من محاسن الخط العربي ،يأخذ من محاسن الخط العربي كذلك ،ويجمع بينهما« :وألجل

ما شاهدته من النقائص في خطنا ،حملتني الحمية الوطنية على استنباط خط جامع ألداء
الخط الغربي ،واختصار الخط العربي ،مجرد ًا عن كل ما يشين ذينك الخطين ،مع مراعاة أمر
الطباعة ،وتسهيل صناعتها بتقليل حروفها ،األمر المهم في هذا العصر عصر االرتقاء والتقدم
والمجاراة»(.)36

وقد رد الزهاوي بالقاعدة النقدية التي تحمس لها كثير ًا ،وهي (الشعور)( )۳۷على الذين

يعني التجديد لديهم الصدور عن الثقافة األدبية الغربية فقط ،وجعل األدب العربي نسخة

من األدب الغربي ،فهذا التقليد األعمى ال يسمح بالتعبير عن شعور النفس ،بل إنه يعني
الشعور من خالل اآلخرين ،والشعور صفة األدب العصري لدى الزهاوي ،إذ يقرنه دائم ًا

بالعصرية ،فعندما تطلب إليه (لغة العرب) أن يكتب لها في «مزايا الشعر العربي الصميم
العصري الحقيقي»( ،)۳۸يكون رده« :والجديد من الشعر هو ما كان مشبع ًا بالشعور العصري،

وكان لذلك الشعر تأثير في شعور اآلخرين ،يهيجه فيهم كأنه الكهرباء ،وكانت ألفاظه بمثابة
األسالك الموصلة لذلك الكهرباء»( .)3۹وبهذا يعرف الشاعر العصري ،فهو يصدر عن شعوره

الخاص ،فيتم له بذلك التأثير في غيره ،يقول:
ش��ـ��ـ��اع��ر ال��ع��ص��ـ��ـ��ـ��ر إذا
ه��ـ��ـ��ـ��و يبنـــي شعــره
تسمعــه
ع��ن��ـ��ـ��ـ��دم��ـ��ـ��ـ��ا

ق��ـ��ـ��ال ش��ع��ـ��ـ��ـ��ر ًا سحــرا
م��ث��ل��م��ـ��ـ��ا ق��ـ��ـ��ـ��د شعــرا
()39
فيــك يبقـــى أث��ـ��ـ��را

فالشعر العصري ما أفصح عن شعور قائله ،وكان له القدرة على التأثير في اآلخرين،

وهذه الصفة ال تتأتى لشعر مقلد ال يعرب عن قائليه:

ف���ي ش���ع���ره ك��م��ق��ل��د

م��ـ��ـ��ا ن��ـ��ـ��اظ��م لشعـــوره

()40

والزهاوي حارب التقليد األعمى الذي ينسى معه األديب شعوره الخاص وشخصيته

المستقلة ،وهو يرى أن لكل «أمة إحساس ًا خاص ًا بهم وأسلوب ًا ،وأن لكل حجر من أحجار

الوطن ،وكل أثر من آثاره دخلاً في توليد هذا اإلحساس»( .)41وإن هذا اإلحساس أو الشعور
«ال يتفق في الغالب وشعور أمة أخرى قد فرقت بينهما سنة الوراثة في أجيال بعد أجيال،
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كما أن الموسيقى عندهما ال تتفق»( ،)42وعليه ال يصح لمن ينتمي إلى أمة أن يغفل عما
تتميز به أمته من غيرها ،لكي يقال إنه ينتمي إليها ،ويصيح بمن يريد ذلك« :أتريدون أن
تموت الروح األدبية في العرب ،تلك التي امتازوا بها عن بقية األمم ،فيستعيروا عوض ًا

عنها ألنفسهم روح ًا أجنبية عنهم ،أتجهلون أن لكل كلمة ينظمها العربي في شعره جرس ًا
خاص ًا يحرك وتر ًا من قلب سامعيه»( .)43إن اللغة العربية تسمح للشاعر العصري أن يعبر

عن ألوان دقيقة من شعوره الخاص مما ال يتهيأ له عندما يعبر من خالل لغة أخرى تعبر عن

ألوان خاصة من شعور األمة الناطقة بها« :فليس من الحسن أن ُيراد من لغة نشأت في أمة
للتعبير عن ألوان دقيقة (لشعورها) هي وليدة اجتماع خاص لها في عصور طويلة أن تعبر

عن ألوان (للشعور) في أمة أخرى هي في نفسها دقيقة وخاصة بها مثل األولى .الشعر هو
هذه األلوان الدقيقة المختلفة بين األمم ،تعبر لغة كل أمة عما لها منها والمطلوب من الشاعر
العصري في أمة أن يصور شعره هذه األلوان (للشعور) الخاص بأمته في عصره ال األلوان

الخاصة بغيرها»( .)44ويرد على المستغربين قوله باختالف الشعور عند األمم أن الشعر تعبير
عن الروح التي تتميز وتختلف بتميز الحياة الوطنية واختالفها« :قد يعترض المعترض على
ما تقدم لنا من أن الشاعر العربي يجب أن يحافظ على شعوره الخاص بالعرب مستفهم ًا

عما يفرق بين الشعورين( :العربي) و(الغربي) فأقول :إن (الشعور العربي) هو (الروح) التي
ينفخها الشاعر العربي في جسد جمل من األلفاظ العربية فإذا (ترجمها) أحد إلى لغة أجنبية
لم يظهر أثر الروح في ألفاظ اللغة التي ترجمها إليها وهو دليل على أن (روح الشعر) ال

يقبل التناسخ .ولكن ما هو (الروح)؟ والجواب« :ذكرى ما أعجب به الشاعر من الطبيعتين
المادية واالجتماعية ،أو تألم منه والذي يولد هذه الذكرى هو الحياة الوطنية ،وهذه الحياة

مستمدة من حياة اآلباء واألجداد مما ال يتيسر أن يعبر عنه بلغة خلقت للتعبير عن روح غير
هذه الروح»(.)45

إن تعبير شعر كل أمة عن روحها يجعل ترجمة شعرها تفقد من قيمته إن لم يتصرف

في ترجمته وإن لم يقرب من روح األمة أو روح اللغة التي يترجم إليها« :يصعب على الذين

ال يقولون باختالف ألوان الشعور الدقيقة بين شعبين مختلفين أن يرونا شعر ًا من أرقى
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ما للغربيين قد تُرجم إلى العربية شعر ًا من دون تصرف فبقي على روعته .أو من أرقى ما

للعرب وترجم إلى إحدى اللغات الغربية شعر ًا وبقي له ذلك الجمال وذلك التأثير .وال تورد
رباعيات الخيام للترجمة إلى اإلنكليزية شاهد ًا على خالف ما أراه ،فإن اإلنكليز ما راق لهم
هذا المترجم إلى لغتهم إال بعد تصرف في ترجمته طبق (شعورهم) وتقريب مضامينه بذلك

التصرف من أذواقهم وألوان تصوراتهم .وكذلك ما ترجم من اإلنكليزية إلى العربية منها،

فهو على كثرة التصرف فيه فاقد لروعته في الفارسية لغة ناظمها الخيام»(.)46

وعندما ُيجابه بأن الشعور عام عند كل األمم ،يكون رده« :والقول إن الشعور في األصل

مشترك ال ينقص من قيمة الحجة التي أوردتها ،فإن الشعور مستودع إحساسات جزئية ،ال

تشترك فيها األمم جمعاء ،وإن كان الشعور العام مشترك ًا .ولذلك ترى ما يتفق على استحسانه
من األفكار الشعرية جميع األمم نادر ًا جد ًا .انظر رباعيات الخيام فإنها ترجمت إلى كثير من

اللغات ولم تنل درجتها من القبول عند الغربيين إال بعد أن حورها مترجموها فقربوها من
شعورهم .وهناك عدد من رباعياته معانيها تمس شعور كل أمة الشتراك الشعور العام فيها،

فلم يحتاجوا إلى تحوير هذه وهي قليلة»( .)47إنه يعترف بأن هناك ما هو عام مشترك من
اإلحساس والشعور ،وأن المعاني ليس لها وطن خاص« :وال يفهم من قولنا السابق أننا

نزعم أن «للمعنى» موطن ًا خاص ًا ،ونعني أن ال ينظم (العربي) معنی قد نظمه (الغربي) كال!

ال أريد هذا فليس (للمعنى) موطن خاص به بل أقصد (االحساس واألسلوب) فإن لكل قوم
إحساس ًا خاص ًا بهم وأسلوب ًا إال ما كان مشترك ًا بین األقوام جمعاء للوحدة في األصل»(،)48

وهو يستدرك على ما قد ُيفهم من كالمه ،بأنه ليس دعوة إلى االنعزال ،يقول« :وال أريد بما

أقول أن نبقى نحن العرب جامدين على الطراز األول الذي استحسنه أجدادنا في الشعر ،كال
ثم كال ،فأنا أكثر الناس مي ً
ال إلى التجديد والتقدم بالشعر تقدم ًا يناسب ارتقاءنا في العلوم

والحضارة»( .)49ولكنه ضد «من يسعى إلى تحويل الشعر العربي إلى شعر افرنجي»( .)49ويرى

في هذا «كمن يحاول أن يجعل العندليب ديك ًا ،أو العقاب حدأة ،أو األقحوان بنفسج ًا»(.)49
وإذا صح أخذ العلوم أخذ ًا كامالً ،فال يصح ذلك مع الشعر ألن «الشعر في كل أمة إحساسها

فال ُيقاس على العلوم والصنائع المادية ،ولكل أمة ذوق فيه»(.)49
137

تطور الفكر النقدي األدبي في العراق

(فالشعور) ال يعني دعوة إلى االنعزال ،وكيف يعني ذلك ،وهو نزعة طالعتهم من

الغرب« :وأما النزعة الجديدة  -وهي باإلجمال الرجوع عن التقليد إلى الشعور  -فقد

جاءت من الغرب تحمل في أردانها كل ما يمس النفس ويهيج فيها اإلحساس»( .)50وال
يعني كذلك دعوة إلى االرتماء في أحضان الغرب ،والذين يريدون هذا «هم في الحقيقة

المجددون»( .)51أما من يسعى إلى فرض الفكر الغربي على األدب ،فهم المتشبهون

باإلفرنج والمقلدون لهم تقليد ًا أعمى( )52الذين سيفسدون الشعر بدعوى إطالقه من قيوده:

«إن الطرز المحدث إذا لم يحافظ فيه على (األسلوب العربي) هو إفساد له كما كان (البديع)
في عصره إفساد ًا .وقد كان البديعيون يقولون :إنا نحسن الشعر ،كما يقول هؤالء اليوم نطلقه
من قيوده ،على أن بين هؤالء نفر لم يفرطوا إفراط المغالين في التشبه باإلفرنج»( .)53وهؤالء

هم المجددون كما ذكر ،الذين يقدمون الشعر في زي عصري ،يعبر عن روح العصر ويحذو

حذو الشعر اإلفرنجي ،إال أنهم يفرغون معانيهم في قالب عربي أو أسلوب عربي« :أما الذين

أخذوا يقرضون الشعر إلى األسماع عربي ًا في زي عصري ،أو إنهم حذوا حذو اإلفرنج في
االبتكارات أو اإلحسان في الوصف واالبتعاد عن المبالغات ،وأفرغوا معانيهم في (قالب

عربي) بحت وحوروا (الشعور) االفرنجي حتى جعلوه موافق ًا للشعور العربي وحافظوا على
(األسلوب العربي) بتمامه کنفر متفرقين في (أميركا) و(مصر) فهؤالء يكسبون الشعر العربي
رونق ًا فوق رونقه وثراء فوق ثرائه»( .)54إن الزهاوي يدعو إلى أن يتقدم الشعر العربي تقدم
الشعر الغربي ،ولكن بأن يعبر عن شعور الشاعر العربي ال عن شعور الشاعر الغربي« :وقد
بلغ الشعر درجة من الرقي تناسب درجة بقية الفنون .وال أحسب أن يقف في منزلته ،بل ال
بد من تقدمه أكثر مما هو اليوم بتقدم أهله في العلوم والحضارة فيكون له ما للشعر (الغربي)

وهذا ال يدعو إلى أن يشعر الشاعر العربي بشعور الشاعر الغربي ويحس إحساسه ،بل يتقدم
الشاعر العربي في شعوره الخاص به تقدم الغربي في شعوره ،فإذا تأثر من حادث تأثر ًا بالغ ًا

ظهر أثره في شعره ،والمجید يجعل شعره الذي هو أثر تأثره على مقدار المؤثر فيه فال يزيد
وال ينقص»(.)55
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فالتجديد في األدب يعني ،إذن ،تحقيق التمازج الثقافي مع األدب العالمي إذ ال يعني

الصدور عن الثقافة األدبية العالمية فقط.

وقد ظل الفكر في العراق يدعو إلى االسترفاد «مما يقع في ساحة الغرب وأرجاء بقية

المعمورة فيتخذونها دروس ًا مفيدة»( ،)56فإنه «من اإلصابة في الرأي والسداد في العمل تتبع
كل ما يجري في حركات الدهر من مختلف المرافق ،ومتى ما استطعنا اإلحاطة بثقافة القرن

العشرين كنا في مأمن من االنصياع واالستسالم للحوادث»( .)56وهو يرى أن «ليست الحاجة
إلى تجديد عناصر العلم واألدب بأقل من االحتياج إلى إصالح بقية المرافق»( .)56ويالحظ

أن دعوته هذه اتجاه عام هو «نزوع لألدب الغض ،وتطلع عجيب للحياة العصرية ،واستعداد

قوي لالقتداء باألمم الراقية واقتباس أساليب المدنية الغربية في القرن العشرين ،واالتصال
بأساليب التطور االجتماعي واالنقالب األدبي مما لم يسبق له مثيل إال في عهد الحضارة
العربية ،وفي غضون دولة العرب في «مطلع الشمس».)57(»....
***

أعلن الجديد موقفه من القديم ،فهو عليه ال له« :إننا على الكتابة العتيقة ال لها»( ،)58ذلك

ألنه يدرك عالقة التناقض التي تربطهما ويعينها« :نحن ال نكتم كوننا مستقرين على مضادة

الكتابة القديمة»( .)58وبسبب من طبيعة العالقة التي تربطهما ،يعلن أن ما بينهما صراع ونزال،

يسعى فيه إلى نبذ القديم أو القضاء عليه ودحره ،ويدعو الذين يريدون النهوض باألدب إلى
أن يعمدوا إلى ذلك لكي تصدق نهضتهم« :ومن األمل أن تصدق نهضة العراقيين ،فينبذوا
األدب القديم الرث ويلتفوا حول الغض الطري»(.)59

وإذا كان الجديد قد ظهر على القديم في الغرب ،فإنه «ال يزال في الشرق يصارعه

موشك ًا أن يجهز عليه في مصر والمهجر ،وأما في سورية والعراق فهو آخذ بإحدى يديه
بخناقه ،والطم باليد األخرى وجهه ،وال ريب في أن الغلبة في العاقبة له»( .)60ومن أوائل

ما دار بينهما من صراع فكري في العراق ،ما طالعناه في جريدة الزوراء في القرن التاسع

عشر عندما تصدى أحدهم «لألدبيات العتيقة» يندد بها ،فتصدى له آخر يدافع عنها( .)61وألن
ما بينهما صراع ،يجعل أحد دعاة التجدد من صحيفته «منار ًا للنضال عن الحق في العلم
139

تطور الفكر النقدي األدبي في العراق

واألدب ،ينازل فيها أبطال الجديد منهما أنصار القديم الذي لم تعد منه فائدة ألمة تريد نهوض ًا

مع الناهضين في العصر العشرين ،أما السالح فيراع مرهف وحجج دامغة ،وهو نضال النهاية
والحسم فال يكون فيه رأفة بمن يتشيعون للباطل مهوشين بعصيهم شأن العميان الجاحدين

للنور على المبصرين القائلين به»(.)62

وبالدعوة إلى الجديد أصبح «األدب في العراق على أبواب انقالب كبير»

()63

فيه

«سخط المقلدون ولغط الجاهلون وناوأ حماة القديم أنصار الجديد وأرهفوا ألسنتهم دفاع ًا
عن عروشهم التي أوشكت أن تثل بمعاول قبضت عليها أيد قوية للمتجددين لعلمهم أنهم

إذا اندحروا في هذه الحرب ،كانوا من الضائعين»( ،)63ويؤمن دعاة الجديد بهذا االندحار

ألن هؤالء «وقفوا باألدب فوق جرف هار ال يلبث أن ينقلب به فيتحطم تحت الردم فيكون
له قبر ًا يخفيه عن عيون األجيال اآلتية إلى أبد اآلبدين»( .)63وألن قوانين الصراع تعطي الغلبة

لألقوى ،فهم ينطلقون من ذلك في انتصارهم للجديد ،وينظرون إلى الصراع الدائر بين
الجديد والقديم في األدب بوصفه مظهر ًا من مظاهر الصراع العام ،المحكوم بهذا القانون
العام ،إذ «الحياة كلها حرب ،وللعلم واألدب اللذين هما من والئدهما نصيب من هذا

العراك الطاحن ،وما من يوم يمر إال وفيه غارة شعواء من الجديد على القديم ،أو القديم على
الجديد ،وما الغلبة والسلطان إال للقوي منهما»(.)64

وقد وقف القديم من الدعوة إلى الجديد موقف العداء ،وجابهها بحجج سياسية

ودينية وأعلن أن الذين ينبرون لألدب القديم يشتمونه فهم يفعلون ذلك لضعف الدين أو

لعرق أجنبي دساس أوهن لديهم العصبية العربية( .)65ودعا إلى الحفاظ على التراث األدبي
القديم ،والتمسك بأصوله ،ورأى أن ينطلق مما تركه السلف من «الكتب القيمة الناضجة
التي بضياعها يضيع األدب العربي واللغة العربية جميع ًا»( .)66وانطلق أكثر ما انطلق من

أصوله في النحو والعروض ومطابقته «لفن البديع والبيان والمنطق»( ،)67متخذ ًا منها مجاالً

ال عن أن يبدعوا «أدب ًا جديد ًا بدالً
لهجمات عنيفة ضد هؤالء الذين ال يحسنون لغتهم ،فض ً
عما في أيدينا من كتب أسالفنا»( .)68فالقاعدة القديمة في حد الشعر ،تُشهر في وجه الدعوة

إلى الشعر المنثور ،التي احتجت بأنه شعر كل ما فيه شعور ،فنقرأ لبعض دعاة القديم ،يرد
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على بعض دعاة التجديد «أما الشعر المنثور على ما يسمى فلسنا بحاجة إلى االطالة في

نقده لظهور فساده ،إذ الشعر إذا لم يقيد بوزن ال تسميه العرب شعر ًا ،بل هو كالم منثور،

وقد حد العلماء الشعر ،فقال ابن خلدون في مقدمته( :النظم هو الكالم الموزون المقفى،

ومعناه الذي تكون أوزانه كلها على روي واحد ،هو القافية ،وعليه ال يكون الكالم المنثور
شعر ًا ،وإن كان فيه شعور لمخالفته الحد المأخوذ من استقراء شعر العرب»( .)68وينطلق

دعاة القديم من رأي ابن رشيق القيرواني ،في رد الدعوة إلى الشعر المرسل ،التي شهد مثلها
األدب القديم ،والتي يراها من دعوات «العجزة الغافلين ،والجهلة المغرورين في كل زمان

ومكان»( )68يقول«:وهذه جملة جميلة ألديب القيروان ابن رشيق قالها قبل نحو ()950

عام ًا ونزجيها إلى من يمتري فيما نقول ،قال (أي ابن رشيق) :وقد رأيت جماعة يركبون
المخمسات والمسمطات ،ويكثرون منها ،ولم أر متقدم ًا حاذق ًا صنع شيئ ًا منها ألنها دالة
على عجزه ،وقلة قوافيه ،وضيق عطنه»( .)68أما من زعم من دعاة الشعر المرسل ،بأن هذه
الطريقة سهلة يجب نصرها ،وأن تلك صعبة يجب إهمالها ،فهو يرد عليه منطلق ًا من قدرات

الشعراء القدامى ممن لم يكن يصعب عليهم أن يرتجلوا القصائد الرائعة بال تكلف وال تردد،

فصناعة الشعر العربي ال تصعب على المتخصصين بصناعته النفيسة(.)69

ولكن القديم بدأ يضعف أمام الدعوات الجديدة ،فقد نراه يتساهل في األخذ بالقاعدة

الجديدة التي تقول ،إن الشعر شعور ،ال وزن وال قافية ،فيكتب أحد دعاته« :والعجب،
من أنهم يدعون هذا النمط من الكالم ،بالشعر المنثور ،وقد فاتهم عدم النسبة بين االسم

والمسمى ،ولو كان هذا النوع من قبل شعر ًا فنثروه لجاز لهم بعض الجواز في ذلك ،أما
واألمر خالف هذا ،فال ريب في تخطئة هؤالء األفراد القليلين ،على أننا ال ننكر أن جميع ما

يصدر عن اللسان ،ويوحي به الجنان ،هو شعر مشتق من الشعور»(.)70

ومن مظاهر ضعفه ،محاولته تأصيل الدعوات الجديدة ،كأنه يدعيها لنفسه إذ ال

يستطيع ردها ،فقد رد المقتبس من المعاني العلمية في األدب إلى أصله القديم عندما انغمر

العرب بالحضارات األجنبية في العراق وسورية ومصر ،بحيث أمسى «الشعر مستودع ما
يعثرون عليه من األفكار والعواطف واألفاكيه واألحماض وأدى بهم هذا إلى أن يتجشموا
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نظم العلوم شعر ًا وزاد ولعهم بذلك حتى أن المشتغلين بعلم البديع تنافسوا بوضع القصائد
فيه وسموها (البديعيات) ...وكذلك تنافسوا بسبك العلوم األخرى نظم ًا قصائد وأراجيز...

وبعضهم أدخل المعاني العلمية ضمن أبيات من الغزل والوصف والهجاء والمدح،

وأسموا هذا بالتوجيه»)( .)71فما يظنه المتجددون جديد ًا ،ليس كذلك ،ألن له أصله القديم:
(التوجيه) الذي دافع عنه من النقاد ،ابن األثير« :وابن األثير إنما يدافع هنا عن التوجيه الذي
هو مزاج من المعنى العلمي المحض ،والمعنى الشعري .وهنا التفت إلى بعض المنادية
الذين يقدحون باألدب القديم ويظهرون نزوعهم إلى التجدد بكتابة بضع كلمات يكثرون

فيها من ذكر (سينما الشعور) و(فوانغراف الذاكرة) و(كهربائية الحب) وما شاكلها ،وهم

يزعمون أنهم جاءوا بنحو في األدب لم يمر على أذهان أدبائنا األولين»(.)71
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«هوامش المبحث الرابع – الفصل األول»
الفكر النقدي األدبي

(((1ينظر :الثابت والمتحول  -3-صدمة الحداثة ،ص .40
(((2ينظر :األدب العربي المعاصر في مصر ،ص .43
(((3القديم والجديد في األدب ،سالمة موسى ،مجلة الحرية ،ص  29 ،27الجزء  ،2-1السنة األولى،
.1924
(((4الفكر العربي في مائة سنة ،في األدب العربي الحديث ،ص .189
(((5ينظر :الصراع بين القديم والجديد في األدب العربي ،ج ،1ص .329-319 ،291- 290
(((6ينظر :جماعة أبولو وأثرها في الشعر الحديث ،ص .317 ،301 ،279 130 ،30
(((7ينظر :الصراع بين القديم والجديد في األدب العربي ،ج.456 ،455 ،1
(((8ينظر :كلمة عن األدب في الماضي ،جميل صدقي الزهاوي مجلة االصابة ،ص ،1العدد  ،2الجمعة
 17أيلول .1926 ،ودعا الزهاوي إلى المقارنة بين األدب العربي واألدب الغربي .ينظر :حول النثر
والشعر (رد على هيكل) ،جريدة السياسة األسبوعية 3 ،سبتمبر  .1927عن أثر الفكر الغربي في
الشاعر جميل صدقي الزهاوي ،ص .145
(((9تاريخ فالسفة االسالم ،مجلة لغة العرب ،باب المشارفة واالنتقاد ،ص  ،374جـ  6من السنة ،5
.1927
((1(1العصور القديمة ..تأليف الدكتور جايمس هنري بواستد ،مجلة لغة العرب باب المشارفة واالنتقاد،
ص  ،178جـ 3من السنة .1927 ،5
((1(1العناية بالنخيل في مصر والسودان ،مجلة لغة العرب ،باب المشارفة واالنتقاد ،ص  ،499الجزء 8
من السنة .1927 ،5
((1(1العصور (مجلة انتقادية في األدب والعلم والسياسة) ...،مجلة لغة العرب ،باب المشارفة واالنتقاد،
ص  ،441السنة .1927 ،5
((1(1تاريخ فالسفة اإلسالم ،مجلة لغة العرب ،باب المشارفة واالنتقاد ،ص .374
((1(1ينظر :المصدر نفسه.
((1(1ابن خلدون وتراثه الفكري ،محمد عبد الله عنان ،جريدة االخاء الوطني ص  ،3العدد .1934 ،543
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((1(1تقويم العراق ،جريدة العراق ،ص  ،4العدد .1922 ،594
((1(1ثمرات المطابع ،مجلة السيدات ،جريدة العراق ،ص  ،3العدد .1922 ،579
((1(1األدب العصري ،جـ  ،1قسم المنظوم ،مجلة لغة العرب ،باب المشارفة واالنتقاد ،ص  ،293الجزء
األول ،من السنة  ،4عن تشرين الثاني سنة .1926
((1(1ينظر :اإلنشاء أو الكتابة الجديدة ،جريدة زوراء ،ص  ،1نومرو  20 ،865شوال سنة  ،1296الثالثاء
 25ايلول سنة .1295
((2(2ينظر :الخط الجديد لحضرة العالم الفاضل زهاوي زاده جميل صدقي أفندي ،مجلة المقتطف،
ص ،746الجزء العاشر من السنة العشرين  1اكتوبر (تشرين األول) سنة  ،1896الموافق  23ربيع
الثاني سنة .1324
((2(2المنديل ،للدكتور أحمد زكي أبي شادي ،مجلة النشء الجديد ،ص  119الجزء  2جون ،السنة ،2
.1928
((2(2ثمرات المطابع ،القصص العصرية ،جريدة العراق ،ص  ،3العدد .1924 ،1265
((2(2االنتقاد وفوائده ،أو علم االنتقاد ،جريدة الرصافة ،ص  ،2-1العدد .1911 ،63
((2(2الشعر وشعراء العصر  ،-7-أمين أحمد ،جريدة النهضة العراقية ،ص  ،3العدد .1928 ،152
((2(2الدجل في األدب ،مجلة لغة العرب ،ص  ،799الجزء  10من السنة .1928 6
((2(2مفتاح القلوب ،مجلة لغة العرب ،ص  ،650الجزء  ،9السنة .1928 ،6
((2(2الشفق الباكي للدكتور أبي شادي ،مجلة لغة العرب ،ص  ،800الجزء  10من السنة .1928 ،6
((2(2سعد ،ألحمد زكي أبي شادي ،مجلة لغة العرب ،باب المشارفة واالنتقاد ،ص  ،440الجزء  ،7السنة
الخامسة.1927 ،
((2(2عند الشاطئ ،قصيدة عن ديوان الشفق الباكي للدكتور أبي شادي ،مجلة لغة العرب ،ص ،125-124
الجزء  ،2من السنة  ،7شهر شباط (فبراير) ،سنة .1929
((3(3الزباء أو زنوبيا ملكة تدمر ،مجلة لغة العرب ،باب المشارفة واالنتقاد ،ص  ،66الجزء االول ،السنة
.1928 ،6
((3(3المنتخب من شعر أبي شادي ،مجلة لغة العرب ،باب المشارفة واالنتقاد ،ص  ،51الجزء  1من السنة
الخامسة .1927
((3(3مما كتبته مجلة لغة العرب تحت رسم أبي شادي ،مجلة لغة العرب ،ص  ،393الجزء  ،7من السنة
.1927 ،5
((3(3الزباء أو زنوبيا ملكة تدمر ،مجلة لغة العرب...
(ُ (3(3ينظر :األدب العربي المعاصر في مصر ،ص .31
((3(3االنشاء أو الكتابة الجديدة ،جريدة زوراء......
((3(3الخط الجديد  -لحضرة العالم الفاضل زهاوي زاده جمیل صدقي أفندي...
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( (3(3من بعض شعره الذي ترددت فيه ،تنظر في ديوان اللباب القصائد :
في جنب النواسي ،ص « .۸۳حول الشعر» ،ص .۸۳
أبى الشعر ،ص « .۸۳بروض الشعر» ،ص « .۸۸انظم شعورك» ،ص « ،۱44إذا الشعر لم يهززك»،
ص « .۱۸4الشعر» ،ص « .۱۹۰أقبل على الشعر» ،ص « .۱۹۰بيروت في سفري» ،ص .۱۹۷
«الواصفة» ،ص « .۲۱4الكهرباء يمده» ،ص  .۲۲6و«في حرب النقد» ،ص .۲44
((3(3كلمة في الشعر ،جمیل صدقي الزهاوي ،مجلة لغة العرب ،ص  ۱۱۷الجزء  ،۲من السنة .۱۹۲۸ ،6
((3(3اللباب ،من قصيدة «الشعر والشاعر» ،ص .۸4
((4(4المصدر نفسه ،من قصيدة «یا شعر» ،ص .۲6۹
( (4(4الشعر ،محاضرة الزهاوي في المعهد العلمي ،جريدة العراق ،ص  ۲العدد  ،5۲۱السنة الثانية،
.۱۹۲۲
((4(4اللباب ،المقدمة ،كلمة في الشعر ،ص أ.
((4(4غلطات المنتقد ،جريدة االستقالل ،ص  ،3العدد .۱۹۲4 ،۳۲5
( (4(4حول النثر والشعر (رد على هيكل) ،جريدة السياسة األسبوعية ۳ ،سبتمبر ،۱۹۲۷ ،عن :أثر الفكر
الغربي في الشاعر جميل صدقي الزهاوي ،ص .146
((4(4سحر الشعر ،ص  ،5۲عن المصدر نفسه ،ص .146
((4(4حول النثر والشعر (رد على هيكل) ..عن المصدر نفسه ،ص .۱4۷
( (4(4األدب وأدعياؤه ،الزهاوي ،جريدة االستقالل ،ص  ،2العدد  3۲4السنة الرابعة .۱۹۲4
( (4(4سحر الشعر ،ص  ،۳۱عن :أثر الفكر الغربي في الشاعر جميل صدقي الزهاوي ص .142
( (4(4الشعر ،محاضرة الزهاوي في المعهد العلمي......
((5(5تحديد القديم والجديد ،الزهاوي ،مجلة االصابة ،ص  ،۳6الجزء الخامس .۱۹۲6
((5(5اللباب ،المقدمة ،كلمة في الشعر ،ص أ.
(ُ (5(5ينظر :الشعر ،محاضرة الزهاوي في المعهد العلمي...
( (5(5سحر الشعر ،ص  ،5۱عن :أثر الفكر الغربي في الشاعر جميل صدقي الزهاوي ص .144
((5(5سحر الشعر ،ص  ،44عن المصدر السابق ،ص .۱4۳ -۱4۲
((5(5سحر الشعر ،ص  ،۲5عن المصدر نفسه ،ص .۱4۰
((5(5العراق في دوره الجديد ،مجلة األقالم ،ص  ،83العدد الثالث ،السنة األولى.1928 ،
((5(5يوبيل الكرملي ،أحجية من يفسرها للعراق؟ ابن زريق ،مجلة لغة العرب ص  ،88جزء اليوبيل من
السنة السابعة .1929 ،وقد نُشرت في جريدة االستقالل ،ص ،1العدد .1928 ،1328
((5(5اإلنشاء والكتابة الجديدة ،جريدة زوراء......
((5(5إلى أي حد يتطور الشعر ،جميل صدقي الزهاوي ،مجلة االصابة ،ص  ،45العدد  ،6يوم الجمعة في
 15تشرين األول.1926 ،
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((6(6بين الجديد والقديم ،جميل صدقي الزهاوي ،مجلة االصابة ،ص  ،29العدد  ،4يوم الجمعة1 ،

تشرين األول.1926 ،
((6(6ينظر :نظر إلى األدبيات العتيقة والجديدة ،جريدة زوراء ،نومرو  4 ،869ذي القعدة ،سنة ،1296
الثالثاء 9 ،تشرين األول ،سنة  ،1295السنة الحادية عشرة.
((6(6فاتحة المجلة ،جميل صدقي الزهاوي ،مجلة اإلصابة ،ص  ،1العدد األول ،يوم الجمعة  10أيلول،
سنة .1926
((6(6الصادق والكاذب من األدب ،جميل صدقي الزهاوي ،مجلة اإلصابة ص  ،22العدد  ،3يوم الجمعة
في  24أيلول ،سنة .1926
((6(6بين الجديد والقديم ،جميل صدقي الزهاوي...
((6(6ينظر :الشعر وشعراء العصر  -6-أمين أحمد ،جريدة النهضة العراقية ص  ،3العدد  ،151الخميس
 19تموز ،السنة األولى.1928 ،
((6(6الشعر المنثور والمرسل ،إبراهيم أدهم الزهاوي ،جريدة المفيد ،ص  3العدد .1924 ،417
((6(6نظر إلى األدبيات العتيقة والجديدة ،جريدة زوراء......
((6(6الشعر المنثور والمرسل .ابراهيم أدهم الزهاوي......
(ُ (6(6ينظر :المصدر نفسه.
((7(7حول الشعر المنثور ،كمال نصرت ،جريدة نداء الشعب ،ص  ،3العدد .1926 ،39
((7(7بين الخفاجي وابن األثير ،عباس حلمي ،جريدة نداء الشعب ،ص  3العدد .1926 ،11
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-5النقد والجدل:
نظرية المعرفة
سنناقش هنا كما في المبحث الخامس من كل فصل قضايا تخص ذلك الفصل أكثر

من غيره ،وما يخص هذا الفصل هو صلة النقد بالجدل بوصفه وعي ًا أو معرفة .وقد ارتبط
الجدل بالعقل وبالحوار طوال تاريخه الطويل ،فعلى الرغم من أن هذه الكلمة اختلف
مدلولها باختالف المذاهب الفلسفية إال أنها كانت تفترض الوعي ثم الحوار وهما افتراضان

يجمعهما مع ًا نشاط الفكر وديناميته بصفة عامة( .)1فالمنهج الجدلي يعنى بالعقل والقوانين
التي يخضع لها واألشكال التي يتخذها ليصل إلى المعرفة والحقيقة ،لهذا يرتبط بنظرية

المعرفة ،سواء أكان مادي ًا أم مثالي ًا(.)2

ويرتبط المنهج الجدلي عند هيغل -والذي بحثنا يرتبط به كما قلنا  -بفكرة العقل فهو

تعبير عن طبيعة العقل وماهيته أو هو حوار العقل مع نفسه .إنه الفكر في تطوره الكامل ،نمو
الفكر أو سير الفكر في مراحله المختلفة إذ يقطع طريق ًا طويلة يكشف فيها عن نفسه في صور
كثيرة ومتعددة تمثل درجات متفاوتة من المعرفة .وبحثنا عندما يدرس تطور النقد في ضوء

المنهج الجدلي ،فهو يدرسه بوصفه معرفة تتطور وتنمو ،بوصفه فكر ًا ونشاط ًا للعقل ،ألن

هذا المنهج يرتبط بالعقل ونظرية المعرفة  -كما قلنا ..-

إن تطور النقد الذي ندرسه هو تطور للفكر وللعقل وهو يقطع المراحل ليصل إلى

المعرفة الجديدة أو الغايات التي كانت توجه مسيرته .ومن خالل ذلك أجبنا عن سؤال:
ما هو النقد وكيف ينشأ بوصفه وعي ًا ومعرفة ،وما المبادئ التي يستند إليها .وهذا يعني أن
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لبحثنا غايات أبعد من كونها تدرس النقد وتطوره ،فهو يدرس نشاط العقل حينما يدرس
النقد بصفته نشاط ًا للعقل .ويحاول أن يبت في نظرية المعرفة ،ويرد من خالل ذلك على

بعض األفكار والنظريات النقدية التي صدرت عن تصور لنظرية المعرفة .كما أنه يرد على
األفكار والنظريات التي هونت من شأن تفسير هيغل للتطور التاريخي ولنظرية المعرفة إذ
يتبنى منهج ًا أو نظرية ترى أن التاريخ وكل ما يفعله العقل الواعي وكل منتجاته بما فيها

الفنون واآلداب إنما هي انعكاس لتطور الفكر أو العقل وللخطوات التي يخطوها في طريق

المعرفة .ونحن إذ ندرس النقد بصفته نشاط ًا للفكر في عملية المعرفة ،فإننا ال نخص به هذا
النشاط الفكري الذي يعالج األدب وإن كان تفسيرنا يحتويه ،ولهذا كان النقد مصطلح ًا عام ًا

في الفكر ،إذ اتجه الفكر اتجاه ًا نقدي ًا عام ًا ،كما مر معنا .وقد وصف هيغل النقد بأنه فكر أو

يقوم األدب ويعرف به ،ويتجاوز األدب عبر مراحل تطوره(.)3
«روح نقدي» ّ

مما يبينه البحث أن الوعي أو المعرفة عالقة بين الذات والموضوع ،وتمثل الذات

جانب المعرفة ،ويمثل الموضوع جانب الوجود .وقد درسنا النقد بصفته معرفة ووعي ًا انبثقا
في عصر النهضة الحديثة بعد االتصال بالغرب وهذه المعرفة لها جانبان :جانب الموضوع

المدرك ويمثله في بحثنا موضوع التجديد فكرة وإنجاز ًا .وجانب الذات المدركة التي هي
ذات جماعية أو عقل جماعي ،ألننا درسناه بوصفه وعي ًا عام ًا ممث ً
ال بالفكر النقدي في العراق.

والمنهج الجدلي لهيغل ال يدرس ما هو خياالت فردية مغرقة في الذاتية ،فهو يدرس األفكار

العامة ذات الطابع الروحي أو القوى الكلية التي تسيطر على قلوب البشر وأفعالهم مثل
الواجبات العامة التي تدركها الشعوب على أنها متطلبات العصر وما آن أوانه( ،)4وهذه ما

يعبر عنها هيغل بالمطلق .وقد كانت غايات النقد في المرحلة التي ندرسها وفي كل مجاالت

الفكر تمثل متطلبات العصر الجديد وتطلعاته العامة.

الموضوع هو ما يوجد خارجنا سواء أكان مادي ًا أم فكري ًا ،هو الوجود الخارجي أو هو

موضوع الوعي بصفة عامة .وكما أنهما منفصالن فإن الذات والموضوع متحدان فهما ليسا
حقيقتين مستقلتين تقابل كل منهما األخرى في اختالف وتعارض إنما هما جانبان لحقيقة

واحدة وإذا لم نقبل هذا فإننا لن نحل مشكلة المعرفة كما يرى هيغل .فالمعرفة کلها تصورية
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فنحن ال نعرف شيئ ًا إال من خالل التصورات أو األفكار التي هي عالقات تجمع بین الذات

والموضوع وهما مختلفان .إن عدم اختالف واستقالل وانفصال الموضوع عن الذات
أمر نختلف به مع هيغل في تعبيره بأن الموضوع ال يكون موضوع ًا إال إذا كان على عالقة
بالذات ،وإن الموضوع هو الذات نفسها ،فالذات تنفي جزء ًا من نفسها  -وهو الموضوع-

وتعارضه لتعرفه ،وهذا جعل كثيرين من دارسي هيغل يظنون أن موقف هيغل في قضية
المعرفة هو نفسه موقف باركلي وإن «المنهج الجدلي عند هيغل يحطم التفرقة بين الذات
العارفة والموضوع المعروف فهيغل ينكر الشيء في ذاته عند كانت ويرى أن العالم ال يوجد
إال بفضل تفكيرنا فيه وأن األشياء إنما توجد فحسب ألن العقل يفكر فيها والفكر يخلق

العالم الخارجي ويصرح هيغل بأن منهجه الجدلي قد أنهى التعارض بين الوجود والمعرفة
وبين الذات العارفة وموضوعها وبين القضية ونقيضها حين صهرهما في مركب واحد»..

()5

إن القضية ال يمكن أن تكون نقيضها وإن الذات العارفة ال يمكن أن تكون موضوعها،
والمعرفة ال يمكن أن تكون الوجود فهما منفصالن انفصاالً وجودي ًا ومتحدان في الفكر

ألجل المعرفة .ومما يؤكد هذه الحقيقة ما سنعرفه في الفصل القادم حيث إن الفكر النقدي

كان قد أخذ فكرة عن أن الغرب على حال متقدمة مناقضة لحاله التي يعيش فيها ولم يكن
يعرف الغرب معرفة وثيقة وأن ما يعرفه عنه هذه الفكرة العامة ولهذا راح يستعرض أوضاعه

العامة ثم يستخلص منها أفكار ًا مضادة يريد اعتمادها قاعدة أو منهج ًا جديد ًا له للخروج
عن أوضاعه القديمة فوجدناه يعمد إلى سلب (المنهج القديم) الذي كان يسير عليه ليضع

له منهج ًا جديد ًا للعمل من خالله على تجديد أوضاعه ،فدعا في منهجه الجديد إلى العلم
والتعلم ألنه يعيش في جهل وأمية ودعا إلى مدنية وحضارة ألنه يعيش في تخلف وتأخر
ودعا إلى سفور نسائه ألنهن يعشن وراء الحجب وهكذا ..ولكنه سرعان ما وجد أن معرفته
قاصرة وأنه ليس على دراية وتبصر بموضوع معرفته وهو مضمون حضارة الغرب وماهية

أحواله العامة ومستوى تقدمه ذلك ألن الظروف التاريخية لم تمكنه من االطالع المباشر
على كل ما دعا إليه فألن الموضوع بعيد عنه لم يستطع معرفته والتعبير عنه واستخالصه من
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ذاته .من هنا نقول إن الذات العارفة ليست هي موضوعها وإن الموضوع مستقل عنها وإنهما

ليسا هوية واحدة وإنما هما مختلفان.

إن هناك من الباحثين من ينكر هذا الفهم عن المعرفة لدى هيغل ويبينون أنه إذا كانت

الذات والموضوع متحدين فإنهما مع ذلك يتميز كل منهما من اآلخر ،إذ ال شك أن الموضوع
يقابل الذات بمعنى من المعاني ،فهو ليس الذات والقول بأن المعرفة والوجود متحدان يعني

أن الشيء يتحد مع الفكر في عملية المعرفة بمعنى أنه ليس هناك انفصال مطلق بين الذات
والموضوع .فالموضوع له عالقة بالذات وأال يصبح الموضوع مما ال يمكن معرفته وتصبح

المعرفة مستحيلة .فليس الموضوع والذات حقيقتين متعارضتين وأن بينهما هوة سحيقة ال
يمكن عبورها ،فهما متحدان مع أنهما متمایزان(.)6

إن الحقيقة الموضوعية ال تعارض عقلنا الذاتي .إن العقل الموضوعي الذي نبحث

عنه متحد مع عقلنا الذاتي .ونقصد بالعقل الموضوعي هو ما يجعل موجودات العالم
حقيقة عينية يختلف بعضها عن بعض ،فهذا جبل مث ً
ال وليس نهر ًا أو شجرة فالعقل الذي

بينها هو ما يمنحها خواصها التي تختلف بها عن غيرها أي إنه االنعكاس في اآلخر وهو ما

يجعل لها وجود ًا فعلي ًا ،إنه شبكة العالقات التي تربط بينها ،أو األفكار أو العقل الذي يقيم
خارج ًا عنا والذي يكتشفه عقلنا الذاتي ويرتبط به .العقل الذي في العالم متحد بعقلنا ،وهذه
النتيجة مترتبة على مبدأ التوحيد بين المعرفة والوجود .ليس عقلنا مجرد خيال ذاتي ،وليست
األفكار صحيحة بالنسبة إلينا فقط ولكنها ال تنطبق على األشياء ،بل إن تصوراتنا وأفكارنا

الذاتية موضوعية .أفكارنا تنطبق على عالم األشياء ،وإن عالم األشياء والظواهر ليس شيئ ًا
مختلف ًا عن أفكارنا .الفكر ما هو موجود ،وكل فكرة يمكن أن تنطبق على أي موضوع في
العالم .أفكارنا سلسلة من التصورات يعرف بها العالم الخارجي .والعالم الخارجي الذي

تدرکه الذات يوجد وجود ًا فعلي ًا .أما التصورات أو الكليات التي تعرف بها موضوعات
العالم الخارجي وأشياؤه ،فهي حقيقة ،لكنها ال توجد وجود ًا فعلي ًا كوجود األشياء .هذه

الكليات هي العقل الذي يحكم على األشياء والذي يحكم وجود األشياء ،العقل الكامن فيها
وعقلنا يستنبط هذا العقل الموضوعي فعقلنا الذاتي متحد مع العقل الموضوعي(.)7
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وتركز الفلسفة المادية على االنفصال بين المعرفة وموضوعها ،فهي تبين أن الموضوع

أو المادة لها وجود مستقل عن الذهن ،وأنها بمعزل عن الذات العارفة .وتدافع عن الوجود
الموضوعي لألشياء خارج إحساساتنا وتبين استقالل ما هو فيزيائي عن الجسد والعقل
البشري .وترفض نظريات المعرفة التي تؤكد أن الترابط غير قابل لالنحالل بين الذات

والبيئة ،وأن الذات هي التي تصف البيئة .وتعتمد الماركسية على النظريات العلمية في
إثبات أسبقية الطبيعة على اإلنسان .وتؤيد أولوية وجود المادة بنتائج العلوم ،وتبين تناقض
النظريات المخالفة لها مع علوم الطبيعة ،فقد كانت الطبيعة أوالً ولم تكن هناك مادة مزودة

باإلحساس أو ذات .ومع أنها تقول بوجود األشياء مستقلة عن الذات إال أنها قابلة للمعرفة،
فهي ال تقول بالشيء في ذاته غير القابل للمعرفة الذي قال به كانت .واألشياء الخارجية

تنعكس في دماغ اإلنسان ،والعالم الموضوعي يؤثر فيه .وإن الفكر والشعور انعکاس مباشر

عن العالم الموضوعي وإنهما من منتجات الدماغ البشري ،وحالة باطنة للمادة( ،)8وهذا
فيه اختالف مع ما تقرره فلسفة هيغل التي تذهب إلى أن أفكار العقل وتصوراته هي التي

تحكم على العالم الموضوعي أي إنها سابقة له وهي ليست انعكاس ًا مباشر ًا عنه .وال تستطيع
الماركسية أن تفسر كيف تكون المفاهيم المجردة والحقائق المطلقة والميتافيزيقا انعكاس ًا
كام ً
ال عن المادة.

لقد قلنا إن المعرفة عالقة بين الذات والموضوع ،فكيف تتم هذه العالقة التي تنتهي

إلى المعرفة؟.

تذهب فلسفة هيغل إلى أن الذات تقف معارضة للموضوع ومخالفة له ،فالذات تنفي

الموضوع وتكون نقيضة له وهذا هو االنفصال بين الذات والموضوع ولكنه ليس خارج ًا
عنها بمعنى ال يمكن معرفته وهذا هو التوحيد بين المعرفة والوجود .إن التفكير سلب أي
انتقال من الموضوع الذي نفكر فيه إلى ضده ،نجمعه إلى ضده .وإننا لكي نكشف عن حقيقة
األشياء فعلينا أن نحول ما هو مباشر أمامنا إلى شيء متوسط أو كلي أي نربط بينه وبين نقيضه

في عالقة .فالتفكير هو دائم ًا عبارة عن سلب لما يوجد أمامنا وجود ًا مباشر ًا .وإن تسمية
الشيء ليس مالحظة مباشرة إنما استدالل أي توسط .ومن هذا يتضح أن المعرفة جدلية
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بطبيعتها .إن التفكير في الوقائع الحسية يعني تغيير شكلها فهي جزئية ولكن الفكر يحولها

إلى كليات .ومن هنا كان العمل الذي يقوم به الفكر له أثر سلبي في األساس الذي بدأ منه،
فالموضوعات الحسية حين نفكر فيها تأخذ طابع الكلية وتفقد في الحال شكلها األول

الظاهري .إن العقل يحول الجزئي إلى كلي لذا يقال إن المعرفة كلها تصورية أي ال يمكن أن

تنتج من اإلحساس وحده ،فالشيء يدرك على أنه عضو في فئة أي من خالل طبيعته الكلية
أي من خالل كونه متوسط ًا ومرتبط ًا بغيره .في كل موضوع كلية وفردية ،والكلية تعني أن له
خواص وعالقات بغيره أي يرتبط بما يناقضه ويحده أي يرتبط بسلبه .الذات تحول المباشر

إلى متوسط أو كلي ،تحوله إلى فكر ،والفكر هو الجوهر الحقيقي لكل شيء .إن الذات
تحتوي على أفكار كثيرة والعقل مجموعة من األفكار والتصورات أو الكليات .والكلي ال
يكون مباشر ًا بل متوسط ًا أي إنه مرتبط بالسلب ،ويطلق هيغل على هذه الكليات أو األفكار
أو التصورات اسم (المقوالت) وهي ما يقال عن األشياء لذا هي كثيرة وهي ذاتية موجودة

في العقل ثم يطبقها على العالم وهو يصل إليها – كما قلنا – عن طريق سلب الموضوعات

المباشرة ،والسلب توسط .إن األنا كلية ألنها متوسطة والعقل كلي ألنه متوسط .العقل هو
الكلي والكلي هو خطوات ثالث يخطوها العقل في طريق المعرفة :من الشيء إلى ضده إلى

العالقة بينهما(.)9

إن كل معرفة وكل إدراك وكل تصور أو كل فكرة إنما هي حركة ثالثية للعقل ينتقل

فيها بين الموضوع ونقيضه ثم العالقة بينهما ،أو بين إيجاب وسلب ثم جمع بينهما ،أو بين

القضية والنقيض والمركب منهما ولقد رأينا كيف انتقل الفكر من (الشرق) إلى (الغرب)

أو من الذات إلى اآلخر إلى العالقة بينهما ليعرفهما .إن هذه الخطوات الثالث إنما هي
في الحقيقة خطوة واحدة ثالثية االيقاع ،أو هي ثالثة جوانب لشيء واحد .فهي مدمجة في
ناتج واحد هو العالقة بين الطرفين التي تسمى بالكلي .والكلي هو وحدة المتعارضين ،هو

التوسط بينهما(.)10

ولقد عبر تاريخ الفن لدى هيغل عن هذه الخطوات الثالث .ويصف هذا التاريخ

العالقة بين الموضوع وهو (المطلق) والعقل الذاتي الذي هو عقول الفنانين واألدباء
152

الفكر النقدي والتجديد

ومحاولتهم التعبير عنه في إنتاجهم الفني واألدبي .ويمثل تاريخ الفن المرحلة األولى من
المراحل الثالث التي مر بها الروح أو المطلق في مسيرته للتحقق في العالم الموضوعي

الذي أبدعه اإلنسان ،والمراحل الثالث التي مر بها تاريخ الفن هي:

1 -1الفن الرمزي :وفيه يكافح الذهن البشري لكي يعبر عن أفكاره ولكنه يعجز عن أن يجد
لها تجسيد ًا كامالً ،لهذا يستخدم الرمز وسيلة للتعبير ،وماهية الرمز أنه يوحي بالمعنى

لكنه ال يعبر وال يفصح عنه .فالفكرة مدفونة وغائرة في المادة حتى ال نكاد نراها ،فهي
مرحلة طغيان المادة على الفكرة ،وعدم الربط بين المضمون والصورة ألن المضمون

بعيد عن العقل فال يستطيع التعبير عنه في الصورة أو المادة التي تعبر عنه.

2 -2الفن الكالسيكي :وهو مرحلة التقابل بين النقيضين أو التوازن بين الصورة والمضمون،
وفيه نجد التجسيد المادي الكامل للفكرة في األشكال الفردية اإلنسانية( ،التي تمثل
قمة التجسيد الحسي أو أعلى حد يصل إليه أي شكل حسي خالص) .فقد وقفت الروح
والمادة على مستوى واحد في الفن الكالسيكي .فالمضمون والصورة أو الموضوع
والذات يحتفظ كل منهما بطبيعته الخاصة ،فما هو کلي خالص يعرض في صورة
حسية خالصة ،فهو التجسد الكامل للفكرة في صورة مادية خالصة.

3 -3الفن الرومانتيكي :يمثل هذا الفن شك ً
ال أسمى من محض التمثيل الجميل للروح في
شكل حسي خالص كالفن الكالسيكي ،ذلك أن هذا التمثيل أو هذا االتحاد يظل مع
ذلك متعارض ًا مع المفهوم الحقيقي للروح أو الفكر الذي يشعر بدفع متعاظم إلى
االنكفاء على ذاته وإلی طلب توافق أكثر حميمية مع دائرته الخاصة .فال يستطيع الروح
أن يهتدي إلى وجود موائم لطبيعته إال في عالمه الخاص وهو العالم الروحي أو في

داخليته األكثر حميمية واألعمق غور ًا .إن الروح يرتقي نحو ذاته وهذا االرتقاء يمثل
المبدأ األساسي للفن الرومانتيكي الذي يمثل حرية كاملة ال متناهية ومطلقة ال تتحدد
إال بذاتها فقط .إنه ال يتضمن االعتماد على اآلخر واالفتقار إليه فهو الذات والموضوع

أو الغاية والوسيلة ،إنه االتحاد المطلق بينهما .إن الروح في المرحلة الرومانتيكية
يعرف أن حقيقته ال تتمثل في الغوص في الجسماني ،بل على العكس فهو ال يعي
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حقيقته إال بانسحابه من الخارج ليرتد إلى ذاته ،وإال بعزوفه عن العالم الخارجي الذي

لم يجد فيه عناصر وجود مطلق .وهذا العزوف أو هذا االنسحاب هو بذرة تفكك الفن،
ألنه خروج عن طبيعة الفن ومهمته التي هي جعل الروح مدرك ًا بالحس ،وهذا ما حققه
الفن الكالسيكي .إن المبدأ الذي يرتكز عليه الفن الرومانتيكي هو انسحاب الفكر أو

الروح من العالم الحسي الخارجي برغم أن الرابط لم ينقطع تمام ًا ألن ذلك يعني انهيار

الفن(.)11

الخطوة األولى أو المرحلة األولى في عملية المعرفة هي مرحلة الوعي المباشر ،في

ال عن الوعي ،والموضوع مستق ً
إدراك العالم الخارجي وفيها نجد العالم الخارجي مستق ً
ال

عن الذات التي تدرکه وفي حياد معها .ومباشرة الموضوع تعني أنه يقف في استقالل وعزلة

عن الذات .الموضوع يوجد وجود ًا مباشر ًا أمام الوعيُ ،يدرك إدراك ًا مباشر ًا ،فليس ثمة حلقة
وسطى بين الفكر وموضوعه .إن الموضوع موجود أمام الوعي وال يتأثر قط بأن يعرف أو
ال يعرف .الوعي هنا ال يستنتج وجود الموضوع ،وإنما هو حاضر أمامه .فأولى المراحل

التي يمر بها العقل هي مرحلة المعرفة المباشرة أو معرفة ما هو موجود مباشر ،فنحن ندرك
الموضوع دون محاولة وصفه أو فهمه .وهذه المرحلة األولى هي أكثر ألوان المعرفة تجرد ًا

أو فقر ًا .وإن جميع ألوان المعرفة تقوم بها وتعتمد عليها ،وفيها يبدو الموضوع ،أي موضوع

نبدأ به كما لو كان مستق ً
ال عن غيره وال يرتبط بشيء سواه(.)12

إن هذا الوجود المستقل للشيء ،الوجود المباشر له ال يمكن الفكر من إدراكه .فال

يمكن إدراك الشيء وهو في مباشرته ،وإنما ال بد من إدراكه على أنه توسط أي من خالل

شيء آخر .ليس هناك تصور لألشياء وحدها ،بل هناك تصور للعالقات ،والمعرفة كلها
تصورية .إن تسمية الشيء ليست مالحظة مباشرة إنما استدالل ،أي توسط(.)13

إن وجود أحد النقيضين خارج عالقته باآلخر هو وجود غير متعین ،ال يمكن تسميته.

وهذا الوجود يسميه هيغل وجود ًا خالص ًا هو والعدم سواء لديه( .)14إن العدم هو أحد

النقيضين خارج عالقته باآلخر .ومن خالل هذا الفهم نستطيع تفسير علة حالة الفكر زمن
الدولة العثمانية ،فلم يستطع تمييز أوضاعه أو تسميتها ومعرفتها ليرفضها أو ليثور ضدها،
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إذ لم يتسن له أن يتعرف إلى نقيضها .ولقد عرفنا أن العثمانيين حرصوا على أن يحجبوا
عن الفكر أخبار الغرب المتقدم ،لكي ال يستطيع في ضوئها تمييز أوضاعه ليرفضها ،بعد أن

سلبوه قدرته على التمييز وأوهموه أنه عاجز کليل .لقد تسنى له  -فيما بعد  -أن يعرف حقيقة
ما كان فيه من تأخر وتخلف بعد أن أدرك ما عليه الغرب من تقدم وحضارة ...لم يعرف

التخلف إال من خالل التقدم ،لم يعرف الشرق إال من خالل الغرب .لم يعرفه إال من خالل

نقيضه إذ إن الغرب نقيض للشرق لديه.

إن هذا يعني أن الفكر ال يستطيع إدراك حقيقة الشيء عن طريق ضرب من اإلدراك

المباشر ،يكشف بوساطته ماهيته الجوهرية ،ألنه «ليس ثمة معرفة مباشرة (غير موسطة)
وهذا القول ال ينفي فقط إمكانية إحراز الحقيقة بحدس حسي مباشر ،بل ينفي أيض ًا إمكانية
بلوغ الحقيقة بواسطة مفهوم منعزل»( ..)15إنك ال تدرك الشيء إال إذا أدركت نقيضه ،فلو لم

يعرف من ينتقد نص ًا أدبي ًا مفهوم ًا محدد ًا عن الجودة مثلاً  ،لما استطاع أن ينتقد هذا النص
بأنه رديء ..فالضدان ،هما الشرط لمعرفة كل منهما ،لوجود كل منهما ،ثم النتقاد أحدهما

باآلخر« :كل شيء في الطبيعة كما في الفكر يشترط وجود ضده ،آخره ،الذي هو معيه
ومناسبه الضروري»( )16ألنه ال معنى له إال به ،فالشرق متخلف بالنسبة إلى الغرب (نقيضه)،

ال بالنسبة إلى شيء آخر.

إن وجود التناقض ومعرفة المتناقضات بعضها ببعض ،إنما هو من المعارف العامة

التي اهتدى إليها العقل اإلنساني لدى كل األمم .والتناقض يتخلل عالم الفكر والمادة.
وترى الفلسفة الجدلية لهيغل «أن هذا المبدأ هو من أكثر المبادئ تعبير ًا عن حقيقة األشياء

وماهيتها»( )17ولكنها ترى أن التناقض ينتاب الهوية الذاتية لألشياء« :إن جميع األشياء هي

في ذاتها متناقضة»( )17وهو ما يختلف به معها المنطق القديم الميتافيزيقي الذي يؤيد مبدأ

الهوية.

إن مبدأ التناقض هو الركن األساسي في المنهج الجدلي ،سواء أكان مثالي ًا أم مادي ًا.

وقد تبنت الماركسية مبدأ التناقض في الصراع ال على أنه وليد الفكر بل الطبيعة ولوال التضاد

لبقيت األشياء على حالها دون أي تطور .وقد أخذت الوجودية من الماركسية هذا المبدأ
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الذي أخذته الماركسية عن الهيغلية ،يقول سارتر« :ومن الماركسية التي وهبتها ميالد ًا جديد ًا

ترث أيديولوجية الوجود صفتين ورثتهما الماركسية نفسها من الهيغلية ..الديالكتيك..
الكلية»( )18لكن الصراع في الوجودية ذاتي ال مجتمعي.

وكما في النقد المثالي والنقد المادي ،تدعو البنيوية وهي تتلمس أساليب المنهج

الجدلي إلى إدراج الظواهر في سلسلة من المقابالت الثنائية وإلى اعتماد القيم الخالفية.
وهي تسعى إلى اكتشاف البنية أو النظام الذي في الظواهر من خالل عالقات االختالف أو
التناقض التي تحكم عناصرها ،بحيث يتحدد كل عنصر من عناصر البنية بتقابله واختالفه عن

العناصر األخرى .إنها تبحث عن العالقات بين العناصر المتحدة في النظام أو البنية .فليست
البنية مجرد تراص عفوي من العناصر المستقلة .وينطلق المنهج البنائي بهذا من رؤية المنهج

الجدلي واعتماده على فكرة الكلية ،فهو يرفض أن يعالج العناصر التي تتكون منها البنية على

أنها وحدات مستقلة .فال يمكن فهم أي عنصر في البنية خارج الوضع الذي يشغله من النظام

العام ،مما يؤدي إلى أن تظل البنية قائمة حتى بعد إدخال تعديالت على بعض عناصرها(.)19
وتعد العالقات بين العناصر أهم من العناصر المرتبطة بها ،ولهذا يمكن القول إن الطبيعة

الحقيقية لألشياء ال تكمن في األشياء نفسها ،بل في العالقات التي نكونها بين األشياء ثم
ندركها بها .إن مفهوم أن العالم مؤلف من عالقات أكثر مما هو من أشياء هو المبدأ األول
لطريقة التفكير التي تسمی بالبنيوية .فهي تذهب إلى أن ال أهمية لطبيعة كل عنصر في أية حالة

معينة في ذاتها ،وأن هذه الطبيعة تقررها عالقة العنصر بكل العناصر األخرى ذات العالقة

بتلك الحالة .وباختصار ال يمكن إدراك األهمية الكاملة ألي كيان ما لم يتفاعل الكيان مع
البنية التي يكون هو جزء ًا منها( .)20ومع أن البنية منغلقة ،إال أن هذا ال يحول بينها وبين
الدخول في عالقة مع بنيات أخرى .فقد تدخل بوصفها بنية سفلى في تشکیل بنية أخرى أكبر

منها .وتتكون اتحادات ال يترتب عليها تغيير قوانين البنية السفلى ،وإنما تظل كما هي مما
يجعل التغيير الناجم نوع ًا من اإلثراء ال من اإللغاء .فاألبنية تتداخل في عالقات لتكون األبنية
الجديدة التي تشمل السابقة وتتكامل معها في أبنية عليا أوسع وأكبر .وفكرة الشمول من

المحاور األساسية في الفكر البنيوي ،إن األبنية عناصر مجتمعة في كل شامل( .)21وهذا ما
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تؤكده فلسفة هيغل ،فالضلع الثالث في كل مثلث من مثلثاته الجدلية هو ضلع أول في مثلث
جدید ينشأ عن المثلث السابق .وهكذا تتداخل المثلثات أو البنيات وتتركب في مجموعات
أوسع وأشمل .إن قوانين البنية تعتمد على تقابل عناصرها المكونة لها وارتباطها بعالقات

تؤكد اختالفها ،وهذا هو فحوى القانون الجدلي عند هيغل.

ولقد أعلنت التفكيكية في سعيها لنقد الميتافيزيقا األوروبية أنها تريد إعادة صياغة

العالقة بين الضدين اللذين يمثالن طرفي عالقة التناقض أو االختالف التي تدرس الفلسفات
الجدلية من خاللها الظواهر .فالثنائيات الفلسفية هي تراتبات يكون فيها الطرف األول

سابق ًا ومستق ً
ال وأساسي ًا .ويعامل فيها الطرف الثاني على أنه هامش للطرف األول .وتعمل
التفكيكية على حل وتفكيك هذه الثنائيات المتراتبة .وتفكيك هذه التراتبات  -كما تبين
التفكيكية  -يعني قلبها بالكشف عن أن الطرف األول الذي افترض فيه االستقالل يمكن

معاملته على أنه طرف مقابل لألول .وترفض التفكيكية السماح ألي عنصر من عناصر النظام
أو النسق بالتحول إلى مركز ضامن للحضور ،فهي تبقي على االختالف وتكافؤ الضدين

قائم ًا وترى أن االختالف هو األصل ألن أحد الضدين ،يحيل إلى الحقه دائم ًا فال هوية

خالصة له(.)22

ومن هذا التصور انطلقت التفكيكية في إبراز الطابع المتناقض للظواهر اللغوية واألدبية

وهي ترى أن النصوص األدبية والفلسفية تحكم بتناقض ال يمكن محوه .إن التفكيكيين ال
يقرأون النص لكي يكشفوا التجانس الصوتي والداللي والنحوي الخاص به ،إنهم يبحثون

عن اجتماعات األضداد المتعذر تبسيطها فيه وعن تناقضاته ومآزقه المنطقية ،إذ إن كشف

تناقضات النص وتشوشاته يتقدم أحيان ًا على أنه واجب أخالقي لدى التفكيكيين ،فهم
يؤسسون لعلم أخالق في القراءة يتمثل باالعتراف بالطابع المتناقض للنص وعدم إمكان

قراءته والتسليم بفشل القراءة بدالً من تطبيق النظريات عليه إلخضاعه للمفاهيم .إنه ألمر

جوهري إذن أن نتصور التناقض التفكيكي كجمع أقصى للضدين يستبعد أي تأليف هيغلي
وأية وحدة ديالكتيكية بوصفها وحدة أضداد ،أي إنه ينكر الخطوة الثالثة من خطوات المثلث
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الهيغلي ،التي هي الوحدة أو المركب بين الخطوتين األولى والثانية .إن جمع أضداد تخيله
ديريدا وميلر ودومان ومارسه في الماضي نيتشه هو تفكيكي ومأزقي وال يولد أي وحدة
ديالكتيكية ،ويحل محل هذه الوحدة اإلرجاء الديریدي(.)23

إن مبدأ التناقض هو إذن المبدأ المهم في المنهج الجدلي وفي عملية المعرفة .ولقد

فصل هيغل مراحل الجدل أو مراحل العقل في طريق المعرفة ،فالشيء أو الموضوع وحده

منعزالً عن اآلخر يمثل مرحلة المعرفة المباشرة كما ذكرنا ،وباالنتقال من الشيء إلى ضده أو

من الموضوع إلى سلبه ننتقل إلى المرحلة الثانية من المراحل التي يقطعها العقل في طريقه
إلى المعرفة .فبعد مرحلة االستقالل عن الوعي أو االستقالل عن الذات وهي المرحلة
األولى يبدأ هذا االستقالل باالنهيار ويلتقي العالم الخارجي مع الوعي على صعيد واحد.
وهذه المرحلة يسميها هيغل مرحلة الوعي الذاتي التي هي نقيض المرحلة األولى ،فبعد أن

كان الموضوع مستق ً
ال عن الذات ينتقل في المرحلة الثانية إليها ،إلى الفكر «إننا حين نفكر ال
بد أن نتخلى عن وجودنا الجزئي»( )24والفكر هو الذي يجمع بينه وبين نقيضه فيتغلب الفكر

على الفرقة بينه وبين الوجود ،أي بين الذاتية والموضوعية .والوجود يمثل جانب الموضوع
والفكر يمثل وحدة ذاته مع آخره ..الفكر يلغي التفرقة بينه وبين آخره( )25وبهذا فإن األفكار
أو المقوالت ذاتية وموضوعية في الوقت نفسه «يزول في المقوالت ذلك التعارض المألوف

بين الذات والموضوع»(.)26

إن النقد في تفسيرنا يمثل هذه الحالة للفكر التي تأتي بعد تجاوز المرحلة األولى،

فالنقد انتقال من الموضوع إلى اآلخر ،إنه يتطلب وجود تناقض .ولقد رأينا عند نشأة الفكر
الجديد الذي سميناه الفكر النقدي أنه نشأ بعملية مقارنة بين نقيضين على أثر االتصال

بالغرب ،إذ أدرك أن لعالمه عالم ًا آخر نقيض ًا له ،عرف به حقيقة ذاته وما هو فيه ،فانتقده.
فالنقد إذن يعتمد على وجود تناقض ،ونحن نعرف أحد النقيضين باآلخر ،وننتقده به ...إن

النقد أو االنتقاد يعني وجود خطأ إزاء ما هو صواب ،ويعني رفض الخطأ بالصواب أو انتقاده
به .وألن هذا ما عمد إليه الفكر الجديد نعتناه بالفكر النقدي« :وهناك النعت «نقدي» والفعل
«ينتقد» الذي يتضمن فكرة العثور على األخطاء إلى درجة الرفض التام»( .)27ولقد وجدنا
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الفكر النقدي لألدب في (فلسفة الروح) عند هيغل يكتشف التناقض الذي يحتويه أدب
مرحلة من المراحل ثم يقوم بتجاوز التناقض واالنتقال إلى مرحلة جديدة.

وبعد الخطوة الثانية للعقل التي هي انتقال من الموضوع إلى ضده ننتقل إلى المرحلة

الثالثة أو الخطوة الثالثة وهي مرحلة العقل التي يصفها هيغل بأنها مرحلة المعرفة إذ يتحد
العالم الخارجي مع الذات في وحدة واحدة ..إن الموضوع متحد مع الذات ومختلف عنها

في الوقت نفسه .والعقل هو الذي يسلم بالتمييز والفرقة بين الموضوع والذات ولكنه يرى

في الوقت نفسه الوحدة القابعة وراءه .العقل هو إدراك الوحدة الكامنة وراء االختالف .هو
الحد الثالث أو المركب الذي يجمع بين الحدين السابقين .إن العقل يشمل الوعي المباشر

والوعي الذاتي ،إنه عبارة عن وحدة االثنين وهو الصورة العليا لحركة الوعي( .)28ألنه عود
إلى اإلثبات من جديد فهو ال يدرك الخطوة األولى أو يعود إليها إال باالنتقال إلى الثالثة.

إن حركة الفكر حركة تطورية كما تبين فلسفة هيغل التي تنظر إلى الكون على أنه في

تطور مستمر وهو يسعى إلى تحقيق فكرته الشاملة أي إلى بلوغ طبيعته الحقيقية وهي طبيعة
عقلية ،وهو يحطم الحدود ليصل إليها ولهذا فالنظرة الحقيقية للشيء هي أن ننظر إليه بوصفه

تأريخ ًا فالمنهج الجدلي منهج تاريخي وهو سلسلة طويلة من المثلثات(.)29

العقل كلي ألنه يجمع بين المتناقضات أو يربط بينها ،لذلك كان معرفة وإدراك ًا ألنه

ال يمكن إدراك الموضوع إال أن يغلف بالكلية ،أي الموضوع مرتبط ًا بغيره ،متحد ًا مع غيره
في عالقة ومن خاللها يتم فهمه ومعرفته( .)30وإن النقد معرفة ،إنه حالة للفكر تلبس بها بعد

تجاوزه للمرحلة األولى ،مرحلة المعرفة المباشرة ،عندما كان يواجه عالمه مواجهة مباشرة،
وبعد أن انتقل من الموضوع المباشر إلى ضده ،وعند مرحلة الجمع بينهما تمت المعرفة،
معرفة عالمه والعالم اآلخر .النقد معرفة ولقد عبروا عنه بألفاظ تدل على أنه كذلك فمما
عرفوه به أنه (تمييز) ألنه معرفة ،فمعرفة الشرق والغرب تعني التمييز بينهما ،بنسبة األول إلى

وحده كذلك
التخلف والجهل ،والثاني إلى التقدم والحضارة والعلم ..النقد ،إذن ،تمييزّ ،

في األصل اللغوي ،فهو «تمييز الدراهم وإخراج الزيف منها»( .)31وقد ذكر قدامة بن جعفر
هذه الوظيفة للنقد وهو يتحدث عن عمله في كتابه (نقد الشعر) بأنه لم يجد «أحد ًا وضع
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في نقد الشعر وتخليص جيده من رديئه كتاب ًا»( .)32ووظيفته كذلك في النقد الحديث ،فهي

«محاولة التمييز بين التجارب وتقويمها»(.)33

قيل إن النقد األدبي يبين أن «أ» أفضل من «ب»( ،)34ما معنى هذا؟ ..إن هذا يعني ،أنه

يميز بينهما ،فيفضل أحدهما على اآلخر ،ويعني أن «أ» يختلف عن «ب» وإال فال معنى
للتفاضل .لقد أدرك الفكر الحديث في العراق طبيعة النقد هذه ،في ما قرره أحدهم من «إن

النقد أفضل درس في العالم ،ألنه يعم األشياء المادية واألدبية كلها ،ويفرق بين الحسن
والقبيح ،والخبيث والطيب والصحيح والفاسد»( )35وفيما قررته (لغة العرب) عندما شرحت

في العدد األول منها معنی لفظتي (المشارفة واالنتقاد) ،وهو الباب الذي أفردته لنقد الكتب،
تقول« :وأما إذا كتب على الهدية لالنتقاد ..فحينئذ نبدي فيه رأينا على ما يلوح لنظرنا فنرجح

إحدى الكفتين على األخرى من حسنات أو سيئات ،ألن االنتقاد في األصل مأخوذ من

انتقاد الدراهم ،يقال «انتقدها» إذا ميزها ونظرها ،ليعرف جيدها من زائفها»( .)36والنقد ،ليس
هو القدرة على التمييز فقط ،بل هو أيض ًا ،تزويد اآلخرين بهذه القدرة ..إن هذا قرره الفكر
الحديث في العراق أيض ًا ،فنقرأ« :إن النقد الصحيح يظهر محاسن األشياء المادية واألدبية،
فتكون مثاالً لمن يريد أن ينسج على منوالها ،كما أنه يبرز مساويها ،فتصبح عبرة لمن يروم أن
يتجنب الوقوع في إشراك أمثالها ،وعليه فإن النقد ،هو من أجل الوسائل التي تكسب األفراد

دقة النظر في األمور وتقوي إرادة الشعوب في األعمال»( .)37ولقد اقترن النقد باإلرشاد في
الفكر النقدي في العراق(.)38

النقد يعني ،كما قلنا ،تمييز ًا وهذا يعني حكم ًا ،فتمييز األمور إلى قبيح وحسن ،خبيث

وطيب ،فاسد وصحيح ،إنما هو حكم عليها ،فالنقد حكم .والحكم على النقيضين ،يعني
إعطاء كل منهما قيمته ،فالنقد قيمة( .)39ولذا سمي الدرهم نقد ًا ألنه «وازن جيد»( ،)40أي إن

الدرهم قيمة لشيء يساويه.

والنقد ،بعد ذلك ال يعني هذا التمييز أو الحكم أو القيمة ،بل ما يعقبه من «إخراج

الزيف منها»( ،)40أي االنحياز إلى غير الزيف ،وتفضيله وترجيح كفته وإزاحة نقيضه فالنقد

موقف( .)41ولقد انحاز الفكر النقدي إلى الجديد وخرج به ضد القديم إلزاحته بعد أن
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میزهما ،أو حكم عليهما ،أو أعطى ك ً
ال منهما قيمته .والموقف يعبر عن إيمان ال يتزعزع،

وهذا يدفع أصحاب المواقف إلى الذود بحماسة عن ذلك اإليمان« :لذلك من األهمية

بمكان بالنسبة إلى أولئك الذين يساهمون في العملية الجدلية التي تشكل أساس النشاط
النقدي في رأيي أن يكونوا مؤمنين بآرائهم التي يدافعون عنها إيمان ًا على شكل حقيقة مطلقة
وخير أعلى»( .)42ولقد استعمل كانت صاحب الفلسفة النقدية مصطلح النقد بهذا المعنى

فهو موقف ضد الدوغمائية التي هي ثقة العقل بمبادئه وبأنها اليقين الثابت وسعي إلى هدمها

وممارسة الشك الريبي بإثارة العقل ضد نفسه بإظهار نقائضه.

إن هذا يقودنا إلى تعريف التجديد أو الحداثة التي دعا إليها الفكر النقدي في العراق -

وننبه إلى أنه تعريف عام يشمل كل تجديد وكل حداثة  -فالتجديد معرفة ،معرفة الجديد من

خالل القديم ،أو القديم من خالل الجديد ،وتعني موقف ًا منحاز ًا إلى الجديد ورافض ًا للقديم.
إن التجديد والحداثة إنما هما وعي الذات من خالل اآلخر وتجاوز ما تنحاز الذات ضده.

إن التمييز بين المتناقضين ،يعني التفريق بينهما ،فصلهما ،وهو في األصل اللغوي

عزل الشيء أو «فصل بعضه من بعض»( ،)43والنقد فصل ،ألنه تمييز ،وهذا أدركه الفكر

في العراق ،في ما مر معنا من النصوص .ولعله بديهي أن نقول ،إن تمييز األمور واألشياء،
وفصل بعضها عن بعض وعزله ،يعني اجتماعها وارتباطها أوالً ،أي إن الفكر يجمع بين

الشيء ونقيضه ،ثم يفصل بينهما .ومعنى هذا الجمع أنه يقيم بينهما عالقة أو وحدة يرتبطان
بها تسمى وحدة الضدين .ولقد أكد لنا األصل اللغوي القديم معرفة بهذه الوحدة في تعريفه
السابق للتمييز بأنه فصل الشيء المتحدة أجزاؤه ،الموجود بعضها في بعض .إن النقد يشترط

القدرة على إدراك الوحدة التي تجمع بين األشياء أو العالقات التي تربط بينها .النقد في

داللته التخصصية بوصفه حديث ًا عن األدب «يتطلب ما ال يحصى من المهارات والنظم
الفكرية والمعرفة الواسعة والرؤية الثابتة والتمييز والطاقة التعبيرية والحساسية واإلدراك
وقابلية الربط بين األشياء واكتشاف الترابطات الخفية بينها»(.)44

إن معرفة المتناقضات أو التمييز بينها ،يعني إذن إدراك هذه العالقات التي تجمع

بينها .فإدراك العالقة التي تربط الغرب إلى الشرق ،مكنت الفكر من معرفتهما من التمييز
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بينهما ،فنسب األول إلى التقدم ،ونسب الثاني إلى التخلف .وإدراك القاعدة القديمة
التي حدت الشعر بأنه کالم موزون مقفى ،للعالقة التي تربط الشعر إلى أسلوب آخر في
الكالم (النثر) هو أساسها في التمييز بينهما ،فنسبت أحدهما إلى الوزن والقافية ،ونفت عن
اآلخر هذه النسبة .فالعالقة التي تجمع بين األشياء تولد خصائصها( .)45ومعنى هذا أنه ال

معنى لها خارج العالقة ،خارج الوحدة التي تجمع بين النقيضين .وهما فيها «غير قابلين

للفصل»( ،)45فأحدهما ال معنى له مفصوالً عنها ،وبهذا «يصبح الجوهري هو العالقة»

()46

في عملية المعرفة ،وإن فهم الشيء يقتضي «االنتقال من الشيء إلى العالقة»( ،)46و«في

هذه اللحظة يدخل الوعي حق ًا في مملكة الفهم»( .)46فالفهم عالقة ،وألن النقد يعتمد على

وجود العالقة فهو فهم ومعرفة وإدراك« ،إن المعرفة هي بمعنی ما ،نقد»( .)47وقد أدخل هذا
في مفهوم النقد ،ففي «خالل القرن الثامن عشر تم تدريجي ًا توسيع مفهوم هذا المصطلح..

بحيث أصبح يتضمن مشكلة الفهم والحكم بل ونظرية المعرفة والتعرف بأسرها»( .)48إن
العالقة هي جوهر عملية المعرفة ،وبها يفهم أحد النقيضين ،أو يعرف أو يوجد ويكون له

معنى .وهذا تقرره المثالية الجدلية عند هيغل ،وكذلك البنيوية  -كما سبق أن ذكرنا – وهي

تؤكد أن العالم ال يتألف من موجودات مستقلة يمكن إدراك سماتها بصورة فردية ،بل يمكن
القول إن الطبيعة الحقيقية لألشياء ال تكمن في األشياء نفسها ،بل في العالقات التي نكونها

بين األشياء ثم ندركها بها ،وإن طبيعة أي عنصر في أية حالة تقررها عالقة العنصر بكل

العناصر األخرى ذات العالقة بتلك الحالة ،وأن ال أهمية لها مقطوعة عن غيرها( .)49وترى

أن العالقات بين كيانات البنية وعناصرها سابقة على العناصر المتبادلة( .)50والبنيوية بقولها
بأسبقية العالقة على عناصرها ،تلتقي مع الفلسفة المثالية التي ترى أن هذه العالقات أو
الكليات التي نكونها عن األشياء والتي نجمع بها بين األشياء ،لها أسبقية على وجود األشياء
الجزئية .ولقد سبق أن ذكرنا أن التفكيكية ترى أن االختالف هو السابق وهو حدث ما ورائي

كلي أزلي كما تصفه( :في البدء كان االختالف)( .)51إن هذه الكليات هي مصدر األشياء
جميع ًا ،وهي المبدأ األول الذي صدرت عنه فهي علة وجودها  -ألنها من خاللها تعرف أو
توجد  -والعلة سابقة منطقي ًا على المعلول .وهي تسبقها في الفكر وحده ال في الواقع ،ألنها
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ال توجد وجود ًا فعلي ًا أو واقعي ًا منعزالً عن األشياء التي تتحقق فيها .فوجودها الفعلي يعتمد
على األشياء فهي ال تنفصل عنها في الواقع ،وإنما تنفصل عنها في الفكر وحده .فوجودها
المنطقي مستقل يعتمد عليه وجود األشياء ،ووجودها الواقعي يعتمد على األشياء .إن هذه

العالقات التي بين األشياء ،هذه الكليات المجردة هي أفكار وتصورات نكونها عن األشياء،
نجمع فيها بين األشياء في الفكر ،فالكلية صفة لألفكار ال لألشياء ،ألن األشياء جزئية فردية

والكليات عبارة عن تجرید ،فنحن نصل إلى الكلي بطريقة واحدة هي التجريد .إن الكلي
الذي في استطاعتنا الوصول إليه هو فكر وتصور ذاتي ،فالكلي الذي يسميه هيغل (المطلق)

هو الفكر ،وإن علة األشياء الحقيقية هي الفكر أو العقل(.)52

وقد يؤخذ على هيغل – وعلى بحثنا الذي يرتبط بنتائج فلسفته  -أنه في حين يقول بأن

التصورات والكليات سابقة على العالم وعلى التجربة ،فإنه يذهب إلى أن هذه التصورات
والكليات بوصفها عملية ذهنية تأتي إلينا بعد إدراك الموضوعات الجزئية .وقد وجدنا في

هذا البحث أن إدراك صفة الشرق والغرب كان بعد مواجهة الشرق ثم الغرب .وهذا يرد عليه

هيغل بأن أسبقية التصورات والكليات على اإلدراك الحسي هي أسبقية منطقية في الفكر
فقط كما يبين .فالتصور جاء بعد اإلدراك الحسي واستمد من التجربة ،ولكن ما جاء بعد

التجربة هو أول ،أي سابق عليها منطقي ًا ،وإدراكاتنا الحسية مستحيلة بدونه( ،)53ألنه عملية

عقلية بها تدرك الموضوعات أو تسمى وتعرف أو توجد.

وهنا نرد على الفلسفة المادية التي وقعت في غلطة كبيرة بقولها بأن الفكر والعقل نتاج

للمادة أو إفراز لها ،وإن المعرفة هي معرفة مباشرة ،والشيء ينعكس انعكاس ًا مباشر ًا في

الدماغ فتحصل المعرفة .والمعرفة المباشرة ،أي معرفة الشيء مجرد ًا من عالقته بغيره غير
ممكنة لدى هيغل ،فال وجود إال لمعرفة تنطلق من التناقض ،أو من العالقات التي هي أفكار
أو تصورات كلية ،وبهذا فال يمكن أن يكون هناك تصور للمادة دون استخدام لمقوالت

الفكر ،وكلما سرنا في طريق التفكير في المادة وجدنا لزام ًا علينا أن نستخدم أفكار ًا .إن
المعرفة كلها تصورية( )54ونحن ال نعرف األشياء المادية إال من خالل التصورات واألفكار،
وإذا كانت ال تعرف وال يكون لها معنى إال بها فهي سابقة عليها ألن العلة سابقة على المعلول
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كما قلنا .وقد نجد للماركسية أقواالً تعكس فهم ًا آخر للمعرفة وللوعي تبين فيها أن الوعي
هو وعي التناقضات عندما تتحدث عن عالقة الوعي الفردي بالتناقضات التاريخية ،وهذا
صحيح وتلتقي فيه مع هيغل .فالمتناقضات لها وجود خارجي مستقل ،والعقل يؤلف بينها

في عالقات يدركها من خاللها ،والعالقات أفكار فالفكر سابق عليها.

إن هذه األفكار الكلية أو التصورات التي هي عبارة عن عالقات بين األشياء تدرك بها

األشياء ،تصورها القدماء تصور ًا صحيح ًا .لقد دل القدماء لغوي ًا على العالقة والجمع بلفظة

المقارنة ،والمقارنة عندهم «قرن الشيء بالشيء ..شده إليه»( )55و«القران :الحبل»( ،)55وهو
وسيلة القرن أو الشد ،و«القرون ،والقرونة والقرينة ،والقرين»( )55هي النفس ،وهي وسيلة
القرن أو الشد عند اإلنسان ..ورادفوا هذه اللفظة بلفظة أخرى ،هي :الربط« :ربط الشيء..

شده»( ،)56و«الرباط ..ما ربط به»( ،)56وهو وسيلة الربط أو الشد ،و«الرباط :الفؤاد»(،)56

وهو وسيلة الربط أو الشد في اإلنسان ..ورادفوا هذه اللفظة بأخرى ،هي :العقل« :العقال:
الرباط ،الذي يعقل به»( ،)57و«الحبل ،هو العقال»( )57وهو وسيلة الربط أو العقل و«العقل:

القلب ،والقلب ،العقل»( )57وهو وسيلة الربط أو العقل في اإلنسان ..رادف القدماء إذن بين

هذه األلفاظ (القرن ،الربط ،العقل) ،كما رادفوا (بين النفس ،الفؤاد ،والعقل) ،فهي أدوات
القرن أو الربط أو العقل ،أو الجمع بين األمور في اإلنسان ،كما يربط الحبل (القران أو
الرباط أو العقال) بين األشياء المادية ..فالعقل ،إنما سمي عقالً ،ألنه يجمع بين المختلفات،

لينتهي إلى التمييز بينها« :العقل ،هو التمييز»( ،)57والتمييز معرفة ،والعقل معرفة ،ألنه تمييز:
«وعقل الشيء يعقله عقالً ،فهمه»( )57والنقد معرفة ،ألنه مثله« :النقد تمييز»( .)58وهكذا
استطاع القدماء أن يتصوروا عملية المعرفة والنقد تصور ًا صحيح ًا يلتقي مع ما تقرره نظريات
الفلسفة وما انتهينا إلى تقريره فيها .لقد استطاعوا أن يدركوا أن أصل المعرفة هو العالقة أو

الجمع أو المقارنة أو العقل ،ولذا أطلقوه على وسيلة المعرفة في اإلنسان :العقل.

قلنا إن النقد حالة للفكر تعتمد على وجود تناقض أو اختالف ،وهي حالة حركة تتمثل

بالرفض أو النفي أو الثورة .فبعد أن واجه الفكر الغرب الناهض ووجد نفسه أمام تناقض هو

الشرق المتخلف والغرب المتقدم ،واستطاع أن يعرف أحوال الشرق المتخلفة ويسميها ،بعد
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أن عرف أحوال الغرب المتقدمة ،ثار على أحوال التخلف والتأخر وراح يرفضها ويصارعها

بنقيضها ،باسم الدعوة إلى األخذ بأسباب الحضارة الغربية ..النقد ،إذن حالة حركة ألن النقد
حالة تعتمد على وجود تناقض يستدعي صراع ًا« :إن التناقض منطق للحركة»(.)59

إن ما ميز حياة المجتمع العربي في مرحلة النهضة ،بعد االتصال بالغرب هو هذه الثروة

الهائلة من التناقضات والصراعات ،فقد كانت قوى المحافظة وقوى التجديد تسيران جنب ًا إلى

جنب تتخاصمان وتتصارعان وتريد إحداهما القضاء على األخرى .ما تريده قوى التجديد
هو االرتفاع إلى مستوى الغرب واالنتفاع بحضارته ،تريد إعادة صياغة العالقة بينهما .أما
الغرب فقد أراد من خالل السياسات االستعمارية فرض سياسة االحتواء على الشرق ،فكان
صراع ًا آخر بين قوى التجديد واإلصالح أو قوى الثورة في الشرق وبين الغرب االستعماري

الذي مارس عنف ًا قاسي ًا على العالم غير الغربي واتصفت سياسته بالقمع والعمل على هدم
أية محاولة لنشوء مراكز حضارية جديدة وتقويض الحضارات األصلية وإبقائها ضمن دائرة

التبعية وتجزئة قوتها وفرض النموذج الغربي عليها ،محاوالً أن يصوغ العالم والثقافات
األخرى صوغ ًا غربي ًا .وكان ينطلق في ذلك من مركزية في الفكر تعبر عن رؤية متعالية

ال تقوم على الحوار وإنما على النفي واإللغاء والمصادرة .ولقد وجه الفكر العربي نقد ًا
لمركزية الفكر الغربي ودعا إلى إلغاء الحضور المتعالي وتأكيد التعدد واالختالف بدالً من
الوحدة المتسلطة( ،)60فكأنه قام بمحاولة تفكيكية لطبيعة العالقة التي تضمه إلى الغرب،

وسعى إلى تغيير الترتيب الذي يحتله فيها لكي ال يكون للغرب موقع السيطرة عليه.

وإلى جانب ألوان الصراع المعلنة هذه كان هناك صراع آخر في إحساس هذه النخبة من

رواد التجديد الذين قدر لهم أن يطلعوا على الفكر الغربي أو على الحضارة األوروبية ،الذين
جمعوا في وجدانهم بين اإلعجاب بها والطموح إلى النهوض بأوطانهم ،والذين عملوا على
تقريب المسافة بين الثقافتين ومحاولة خلق نهضة كالتي قرأوا عنها في أوروبا مأخوذين

بحماسة نحو اإلبداع والتجديد أخذ ًا لم يملكوا فيه ألنفسهم رد ًا وال عنه حوالً .هذه النخبة
كانت في واقع إحساسها تعاني التوتر بين الماضي والحاضر قبل أن تدفع للعمل وقبل أن
تشارك في حركة التجديد واإلحياء ،أي إنها كانت تعاني ذلك التوتر بين قيم التراث التي
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يفرضها الماضي والقيم المعاصرة كما يفرضها الحاضر .وظل هذا الشعور يزداد قوة وعمق ًا
بمقدار اقتراب وطننا العربي من العالم الغربي( .)61إن هذا الصراع النفسي يذكرنا بالصراع

الوجودي في داخل النفس والذي ينتهي إلى التزام ومسؤولية .وهذا التردد والقلق الذي كان
يعانيه أبطال التجديد هو كتردد الوجوديين وقلقهم .هو قلق يختبره أولئك الذين تحملوا

مسؤوليات ألزموا أنفسهم بها تجاه عصرهم وتجاه اآلخرين .القلق الذي يدفعهم إلى العمل،
ألن الوجودية فلسفة التزام كما تصرح(.)62

إن التناقض منطق للحركة كما ذكرنا وصورة هذه الحركة هي الصراع الذي يقود إلى

تطور وتغيير قد يكون تأريخي ًا كما لدى هيغل والماركسية أو غير تأريخي كما تذهب البنيوية
فمما يميز البنية فض ً
ال عن تقابل عناصرها واختالفها هو كونها مجموعة تحويالت وليست

شك ً
ال سكوني ًا ،وهذه التحويالت يمكن أن تكون ال زمنية أو زمنية ألن االتحاد يتطلب

وقت ًا(.)63

إن الصراع بألوانه المختلفة سببه التناقض بين الجوانب المتصارعة .وإذا كان التناقض

حركة هي صراع بين نقيضين ،فإن أحد النقيضين خارج عالقته باآلخر سكون( ،)64ألن وجود

أحد النقيضين وحده يعني أن ليس هناك معه ما يصارعه فهو ساكن ال يتحرك .وهذا هو علة
الحالة التي كان عليها الفكر والتي درسناها زمن الدولة العثمانية قبل االتصال بالغرب ،فهي

حالة سكون وإقرار باألوضاع السائدة ،ألنه لم تكن هناك قيم وأفكار تتصارع ألنها تتناقض،

كانت هنالك قيم سائدة وليس معها ما يصارعها ،كانت هنالك أوضاع االنحطاط والتردي
والتخلف وكانت مفردة وليس معها ما يصارعها.

والسكون عدم ألننا قلنا أن ال معنى أو ال وجود ألحد النقيضين خارج عالقته باآلخر،

فهو عدم أو تجريد خارجها .وألنه ال وجود له إال بعالقة التناقض رأينا كيف سمى الفكر
أوضاعه بعد أن وقف على نقيضها ،بعد أن َم َثل الفكر بين يدي تناقض من خالله سماها.
فالسكون يعرف ويتحدد معناه بالتناقض الذي هو حالة حركة ،وال يمكن تعريف السكون

انطالق ًا من السكون .ال يمكن تعريفه إال انطالق ًا من نقيضه« :إنه يمكن تعريف السكون انطالق ًا
من الحركة ال العكس ،إذ إن الحركة وحدها واقعية بينما السكون ما هو إال تجرید»(.)65
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ذكرنا أن حركة الفكر تمثلت بالرفض أو الثورة على األوضاع القديمة ،فالحركة صراع

يسعى فيه أحد النقيضين إلى نفي اآلخر ،أو القضاء عليه أو هدمه ،فإذا كانت المناقضة

مخالفة« :وناقضه في الشيء مناقضة ونقاض ًا :خالفه ..ونقيضك الذي يخالفك»( ،)66فإنها
عملية صراع تقضي بأن يسعى أحدهما إلى هدم اآلخر« :النقض ،ضد اإلبرام ..والنقض:

اسم البناء المنقوض إذا هدم ،وفي حديث صوم التطوع ،فناقضني وناقضته ،هي مفاعلة
من نقض البناء وهو هدمه أي ينقض قولي وأنقض قوله ..واالنتقاض االنتكاث ،والنقض،

ما نكث من األخبية واألكسية فغزل ثانية»( )66فالمناقضة ،حركة ،هي صراع يسعى فيه كال
النقيضين إلى هدم أحدهما اآلخر والبناء مكانه ،كما يفهمنا األصل اللغوي وكما أفهمنا هذا

البحث ،فلقد عرفنا أن حركة الفكر تمثلت بالصراع بين الجديد والقديم عندما أعلن الجديد

موقفه من القديم ،وأنه يرفضه ،إذ يقف على الضد منه ويسعى إلى هدمه ،وأنه يبني مكانه
أدب ًا جديد ًا يمثل الغاية التي يريد .وقد وقف القديم موقف الجديد هذا ،فتصدى له يصارعه

عله ينتصر عليه .ولقد درسنا تاريخ الحركة النقدية في العراق ،تاريخ ًا لحركة نقض مستمرة
يسعى فيها الجديد إلى نقض القديم..

إن الفكر الجديد يتسم بالتضاد والصراع والتمرد ،إن الجدة أو الحداثة هي صراع

الثابت والمتحول ،نقض الثوابت وإخضاعها للتحليل والنقد .انتقال من وصف اليقينيات
والثوابت إلى الدخول في مغامرة التغيير واالنقالب .وقد أسهمت دعوات التجديد في

تعميق الهوة بين التطلعات الجديدة والصورة القديمة ،أو اختالل العالقة مع الصورة القديمة
أو الجذور .هذا االختالل أفضى إلى نزع الهالة عن القديم الثابت وزعزعة النموذج .وال
يقوم هذا الموقف على مجرد االنشقاق بل على كونه قد ارتكز على مرجع عقلي أو ذاتي

وأقام معايير جديدة منقطع ًا عن المرجعية القديمة .وطفق يسعى إلى بناء المجتمع الفاضل

بصورته األسمى وهدم الصورة القديمة التي تتوسطها الثوابت وتحكمها .كان شعار المعركة
التي خاضها الفكر النقدي الجديد :الهدم والبناء(.)67

النقد ،إذن ،يعني صراع ًا يرتبط بغاية ،فهو هدم وبناء ،هو نقض ،وإذا كان النقض هدم ًا

وبناء ،فهو ليس هدم ًا ألجل الهدم ..إن مثل هذا الهدم ال يمتلك تصور ًا عن البديل الذي
167

تطور الفكر النقدي األدبي في العراق

يهدم به اآلخر ،والذي درسناه في هذا البحث يمتلك هذا التصور ،إذ إن عملية نقض القديم
اعتمدت على تقديم البديل ،وهو التعبير عن التمازج مع الحضارة الغربية واألدب الغربي،

وهو ما اصطلحت عليه بالجديد وسعت إلى تحقيقه ..إن نقض القديم يعني بناء الجديد،
وإحالله محله ،فبعد أن بادر الفكر الجديد إلى «فك األغالل وحطم القيود داعي ًا ...إلى

النهضة واالنتعاش في الفكر والقول والعمل ،نزل إلى الميدان ،میدان مكافحة القديم البالي
ليطرده ويحل مكانه الجديد العصري.)68(»..

لقد أدرك الفكر العراقي الحديث معنى النقض في النقد ،فوجدناه لديه يعني النفي أو

الرفض ويرادفه ..كتبت مجلة لغة العرب عن أحد الكتاب أنه «جمع كل ما سمعه ..ودونه

بدون نقد»( )69أي بغير رفض لبعضه عن طريق تمييزه ..وكتبت عن كتاب (األدب العصري)
لرفائيل بطي« :وأما الوجه االنتقادي فإني لم أر في كتابك أدنى أثر لهذا األمر الجلل ،فإذا

كان االنتقاد هو مجرد المدح ..فال يحق للقائل أن يدعي أن في كتابه نقد ًا ،اللهم إال أن

يجعل ..النقد ..إحراق البخور أمام أصنام الهوى واألغراض والغايات ،فذلك أمر ال أتعرض
لذكره»( )70فالنقد رفض ،ولعل هذا المعنى أول ما يتبادر إلى الذهن من كلمة نقد أو كلمة
انتقاد بصورة خاصة .ولقد وصف هيغل (الروح النقدي) ،بأنه حركة معارضة رافضة يجد
انها استولت على الفنانين في العصر الحديث وجعلتهم يضربون صفح ًا عن كل قاعدة(.)71

ولقد وجدنا النقد مصطلح ًا يرادف في الفكر الحديث في العراق ،الهدم والتحطيم لغرض
البناء في ما كتبه صاحب جريدة يفسر سبب تسمية جريدته بالناقد« :مرمانا الهدم ،وغايتنا

تقويض الفاسد ،ومحاربة الظلم والضالل ورفع الستار عن كل مثلبة أخفتها عن العيون
البراقع المزركشة الكاذبة ،ألننا نعتقد أن األقالم يجب أن تكون مبضع ًا لبتر األعضاء الفاسدة
ومعوالً لهدم كل بناء شيد على أساس الظلم وأنشئ على قواعد الفساد واالعتساف ،فإننا ال

نرجو صالح ًا من إصالح الفاسد أو تقویم المعوج ،بل نعتقد أن اإلصالح ينبغي أن يستأصل

شأفة المرض من أساسه ببتر األعضاء الفاسدة وقطعها ،ألن اإلصالح الدائم الرصين هو
الذي يستند على مبدأ الهدم والتحطيم ثم البناء مجدد ًا على أساس ثابت قویم ،وبالدنا في
أمس الحاجة إلى مثل هذا اإلصالح»(.)72
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إن صلة النقد باألدب تأتي من كونه تصحيح ًا لألدب ،من كونه إلغاء أو نفي ًا أو توكيد ًا

له .وهو ليس تصحيح ًا لألدب فقط ،وإنما هو نشاط يصحح نفسه بنفسه ،إنه يحمل قدراته
التصحيحية داخل نفسه فيلغي نفسه .إن العملية النقدية عملية ديالكتيكية تتضمن تصادم
اإلدراكات الذاتية وهو ما يؤلف العملية المتواصلة في النقد األدبي(.)73

لقد أدرك القدماء الطبيعة الجدلية للنقد بأن قالوا« :ناقدت فالن ًا ،إذا ناقشته في األمر»

()74

لما في النقاش من ردود مختلفة يرفض كل منها اآلخر ويسعى إلى هدمه .إن النشاط النقدي

يتضمن فكرة تعدد وجهات النظر ،إنه مناقشة أو جدال ،أي إن هنالك آراء مختلفة يتم الجدال

حولها بحرارة ويقابل بعضها بعض ًا ،ويعادي بعضها بعض ًا ،وتقوم بينها المنافسة .إن النقد
عملية جدلية قائمة على تبادل ردود الفعل واالنطباعات ووجهات النظر( ،)75إنه الحوار بين

مرسل الرسالة ومتلقيها( .)76إن النقد حوار ،إنه يتكلم إلى األعمال المبدعة ال عنها .إنه لقاء
صوتين ليس ألي منهما امتیاز على اآلخر :صوت المبدع وصوت الناقد .وهو يمتنع عن

استبعاد أي من هذين الصوتين الحاضرين ،ألنه يهدف إلى معرفة الحقيقة ،ولهذا يسميه

تودوروف حواري ًا(« :)77لهذا السبب أدعو هذا النقد (حواري ًا) ،إذ ال يمكن بلوغ الحقيقة التي

أطمح إليها إال بالحوار .وفي المقابل ،كما لوحظ ذلك مع باختين ،كي يكون هناك حوار
يجب على الحقيقة أن تطرح كأفق وكمبدأ منظم»(.)78

إن النقد حوار ونقاش ..إنه جدل «وهكذا كان الجدل عند زينون اإليلي فن النقاش

أو دحض آراء الخصوم لمناقشتها وإثبات كذبها ،وهو كذلك عند سقراط مناقشة لألفكار
الشائعة بين الناس ومحاولة لتحديد المفهوم الكلي العام لهذه األفكار وهكذا كان الجدل

عند أرسطو»(.)79
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«هوامش المبحث الخامس – الفصل األول»
النقد والجدل :نظرية المعرفة
(((1ينظر :المنهج الجدلي عند هيجل ،ص .362
(((2ينظر :المنطق الشكلي والمنطق الديالكتي ،ص .6
(((3ينظر :الفن الرمزي ،الكالسيكي ،الرومانسي ،ص .457
(((4ينظر :فلسفة هيجل ،ص .631
(((5ينظر :المنهج الجدلي عند هيجل ،ص .127-126
(((6المصدر نفسه ،ص .127
(((7ينظر :فلسفة هيجل ،ص .192-188 ،135-134 ،113-112
(((8نفسه ،ص  ،118والمادية والمذهب التجريبي النقدي ،ص .93، 77، 64 ، 56 ،44-43
(((9ينظر :المنهج الجدلي عند هيجل ،ص ،119 ،117 ،116 ،108 ،104 ،103 ،100 ،97 ،96
.147 ،127 ،124 ،122
((1(1ينظر:المصدر السابق ،ص .96-95
((1(1ينظر :الفن الرمزي ،الكالسيكي ،الرومانسي ،ص  ،335-334وفلسفة هيجل ،ص ،624-621
.653 ،646 ،642-641 ،633
((1(1ينظر :المنهج الجدلي عند هيجل ،ص .94-92
((1(1نفسه ،ص.100-90
((1(1ينظر :فلسفة هيجل ،ص  .142-141إن مساواة هيجل بين الوجود الخالص والعدم خطأ جسيم ناتج
من تجاوزه لمبدأ الهوية وعدم التناقض ،فهما نقيضان ولقد سميت التناقض بين الوجود الخالص
والعدم تناقض ًا كامن ًا فهو تناقض غير متعين أو غير فعلي ألن العدم لم يوجد بعد ليوجد التناقض
المتعين أو الفعلي ..ينظر :كتابي القانون المطلق ،ص  ،52دار الفارابي.2017 ،
((1(1فكر هيغل ،ص  ،75و ُينظر :موسوعة العلوم الفلسفية ،ص .207-206
( (1(1فكر هيغل ،ص 80
((1(1المنهج الجدلي عند هيجل ،ص  .199ترى فلسفة هيجل أن التناقض ينتاب الهوية الذاتية لألشياء.
والهوية كما يعرفها هيجل هي االنعكاس في الذات أو االنتساب إلى الذات ،إنها عالقة الماهية
بنفسها .ولكنه يرى كذلك أن الهوية ال تنفصل عن التنوع واالختالف وهي تحتوي على نفسها وعلى
التنوع أو االختالف .إنه يرى أن الهوية تتضمن بالضرورة االختالف ،فالهوية مختلفة ال من الناحية
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الخارجية إنما في طبيعتها نفسها ،وإن حقيقتها ال تكتمل إال حين تجمع بين الهوية والتنوع .ولكن
(قانون الهوية) في المنطق الصوري القديم ،منطق ارسطو ينظر إليها على أنها هوية مجردة ينعدم
فيها كل اختالفُ ( ..ينظر :المنهج الجدلي عند هيجل ،ص  ،)197-196إن التناقض أو االختالف
الذي تنطوي عليه الهوية هو مصدر الحركة والتطور كما يرى هيجل وان الحركة طوعية فالماهية التي
تنطوي على سلبها تخرج من نفسها سلبها وتعارضه وبهذا تتفكك وتتجاوز نفسها ذاتي ًا وهكذا تحدث
الحركة والتطور ( ُينظر :المنهج الجدلي عند هيجل ،ص  .)193ونحن نرى أن األشياء تنطوي على
التناقض ولكن مع احتفاظ كل نقيض بهويته ،وأن كل نقيض هو نفي لآلخر ألن «كل تعين سلب»
وهو ما يؤمن به هيجل فأحد النقيضين سلب لنقيضه أي إنه ينفيه فكيف يكونه؟ ..إن المتناقضين
يوجدان في وحدة هي وحدة المتناقضات وهذا صحيح وإن األشياء تنطوي على التناقض ولكن ليس
أحد النقيضين هو اآلخر ،فهذا القول ينسف مبدأ التناقض نفسه ،ولقد فصلت كل هذه األفكار في
كتابي القانون المطلق ،ص  ،59-56دار الفارابي.2017 ،
((1(1نقد العقل الجدلي ،ص .8-7
((1(1ينظر :نظرية البنائية في النقد األدبي ،ص .196-195 ،18 ،16
((2(2ينظر :البنيوية وعلم اإلشارة ،ص .14
((2(2ينظر :نظرية البنائية في النقد األدبي ،ص .191-190 ،183
((2(2ينظر :التفكيك ،نقد المركزية الغربية (ملف شارك فيه جوناثان كلر ،رامان سلدن ،بول دي مان)
ترجمة سعيد الغانمي ،مجلة آفاق عربية ،ص  69-65العدد الخامس .1992 ،والبنيوية وما بعدها،
ص  .235-207والكتابة واالختالف ،ص .31 – 30
((2(2ينظر :التفكيكية ،دراسة نقدية ،ص.130 ،106- 105 ،66 ،39- 38
((2(2المنهج الجدلي عند هيجل ،ص .148
((2(2ينظر :فلسفة هيجل ،ص  ،510-509 ،498-497والمنهج الجدلي عند هيجل ،ص .92
((2(2المنهج الجدلي عند هيجل ،ص .148
((2(2ما هو النقد ،ص .201
((2(2ينظر :المنهج الجدلي عند هيجل ،ص .111
((2(2ينظر :المصدر السابق ،ص .135 ،132
((3(3ينظر :فلسفة هيجل ،ص  ،510-509 ،498-497والمنهج الجدلي عند هيجل ،ص ،112 ،92
 ،114و :هيجل أو المثالية المطلقة ،ص .251
((3(3لسان العرب« ،نقد».
((3(3نقد الشعر ،ص .15
((3(3مبادئ النقد األدبي ،ص .36
((3(3ينظر :نظرية األدب ،ص .48
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واألخيرة.

((6(6ينظر :الحداثة أو عقدة كلكامش ،خالدة سعيد ،مجلة قضايا وشهادات ،ص  ،67-5۳العدد ،۳
.۱۹۹۱

((6(6األدب العصري في العراق العربي ،قسم المنظوم ،الجزء األول ،ص .6

((6(6كتاب مندايي أو الصابئة األقدمين ،تأليف عبد الحميد أفندي بن بكر أفندي عبادة ،مجلة لغة العرب،
باب المكاتبة والمذاكرة ،ص  ۳۰6الجزء  ،5من السنة .1927 ،5

((7(7األدب العصري ،الجزء األول ،قسم المنظوم ،مجلة لغة العرب ،باب المشارفة واالنتقاد ،ص ،۲۹3
الجزء  5من السنة  4عن تشرين الثاني سنة  ..۱۹۲6ولقد قررت جريدة العراق عن هذا الكتاب ما
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تمهيد

لمحة في األسباب التاريخية
قلنا إن تجديد األدب يعني إبداع أدب يعبر عن الوعي الجديد ويمثل (التمازج) مع

الثقافة األدبية الغربية .والتمازج يعني السعي إلى األخذ من هذه الثقافة ،ولكن التعبير عما
يعنيه التمازج أو التجديد ارتبط بظروف محددة جعلت الفكر يقف قاصر ًا عن تحقيقه تمام ًا،

فتحقيقه يستدعي تحقيق اتصال ثقافي مباشر ووثيق بالثقافة األدبية الغربية .ولم يتح ذلك

للفكر في المرحلة المبكرة من تاريخ العراق الحديث ،والتي نجدها بنشأة الفكر النقدي
أو االنتقادي إلى أواخر العشرينيات ،فصالت الدول الغربية بالعراق كانت مما تقتضيه

المعاهدات والسياسة الدولية ،ولم يكن العراق قد سبق إلى هذه الصالت كما تهيأ للدول
العربية األخرى .واألعمال اإلصالحية التي قام بها مدحت باشا وغيره ممن رغب في

اإلصالح متأثر ًا بالحضارة المعاصرة ،لم تمهد لحدوث تالق مستمر وعميق بين الفكر
في العراق والفكر األوروبي ،كما حدث في مصر في عهد محمد علي الذي طرح قضية

اإلصالح بكل جرأة وإقدام وواجه العقل اإلسالمي آنذاك بالفكر األوروبي الجديد الذي

لم يكن له عهد بمثله من قبل( .)1وكان إرسال المصريين في بعوث ثقافية إلى الخارج مما
اعتمده من وسائل في سبيل تلك الغاية .ولم يتسن للعراقيين ما تسنى للمصريين عن طريق
مثل هذه البعثات فيهيئوا لهذا االتصال الثقافي ويقفوا على األدب الغربي وينقلوه .وقد تسنی
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لهم الذهاب إلى الخارج في أثناء الحرب العالمية األولى وبعدها عند قيام الثورة العراقية في

العام  ،۱۹۲۰إذ عمدت السلطات البريطانية إلى نفي عدد كبير رأت فيه خطر ًا عليها بسبب
الدعاية التي كان يبثها ضدها( .)٢إال أن هذا ال يعني االطالع على الثقافة األدبية الغربية ،ألن

وراء سفر هؤالء سبب ًا سياسي ًا ال ثقافي ًا .وربما لم يكن من هؤالء من يهتم باألدب أو يعرف

لغة غربية تمكنه من الوقوف المباشر على األدب الغربي ،إذ إن عدم اإللمام باللغات الغربية
كان حالة عامة لتلك المرحلة الفكرية( ،)3فلم تؤكد حركة الترجمة على نشاط ملحوظ فيها.

والمهم في هذا جهل األدباء دعاة التجديد بهذه اللغات ،فالرصافي يصرح بأنه ال يعرف لغة
غربية وإنما تعرف إلى بعض مالمح األدب الغربي عن طريق التركية ،يقول« :وأنا وإن كنت لم

أطلع على الشعر الفرنجي لعدم معرفتي لغة أجنبية ،فقد اطلعت على المتفرنجين من شعراء

األتراك الذين قلدوا شعراء اإلفرنج تقليد ًا مطلق ًا ومشوا في أشعارهم على آثارهم واتبعوهم
فيها حذوك القذة بالقذة»( .)4وقد يترجم له من يعرف لغة غربية عن األدب الغربي(.)5

ويصرح الزهاوي وكان أكثرهم حماسة للجديد أو العصري ،أنه ال يعرف لغة غربية

()6

مثل الرصافي ،يقول« :أنا ال أعرف لغة غربية ألعرف أي الشعراء والكتاب في الغرب هو
األكبر»( .)۷ويقول« :تعلمت كثير ًا من علوم األولين فلم تشبع عقلي ،وكثير ًا من علوم الغربيين
فيما ترجم إلى التركية والعربية على أساتذة خصوصيين ،فولعت بها ،فدأبت على المطالعة

وتوسعت فيها ..ولم أتعلم لسوء الحظ لغة غربية»( .)۸ويقول أيض ًا« :حاولت في كبري أن
أتعلم اإلنكليزية فمنعتني انشغاالتي الفلسفية عن الممارسة»( .)9وقد ذكر من كتب عنه من
معاصريه أنه لم يدرس «في مدارس تسير على النمط الحديث ،ولم يلج الجامعات الكبرى

في أوروبا أو أميركة وال تعلم لغة أجنبية»( .)۱۰وكان هذا حالة عامة لألدباء في هذه المرحلة،

ولذلك كان معظمهم تعوزه متابعة تطورات العلم واألدب الحديثين( ،)۱۱وكان عدم اإللمام

باللغات الغربية لمتابعة تلك التطورات في أصولها من أسباب ذلك.

لقد وجهت الفكر العراقي في هذه المرحلة ثقافات مختلفة ،كان حظ الثقافة الغربية منها

محدود ًا ،وهي :ثقافة شرقية عربية قديمة هي علوم الدين والعلوم العربية يتعلمها الناشئون

في المساجد أو الكتاتيب أو المدارس األهلية .وثقافة رسمية عليها صبغة األساليب الغربية،
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وللغة التركية فيها المقام األول ،ألنها لغة الدولة ترافقها مبادئ اللغة الفارسية التي يفرض

اإللمام بها على من يشدو شيئ ًا من األدب التركي .ويحوي منهاجها شيئ ًا من مبادئ العلوم
الحديثة مع علوم الدين ،ودروس ًا غربية ضئيلة وأضأل منها اللغات األجنبية ،تلك هي الثقافة في
المدارس األميرية العثمانية .وفي عهد االحتالل البريطاني تمثلت الثقافة الرسمية بالمدارس

التي سعى االستعمار إلى تأسيسها والتي تعنى بالتعليم في مراحله األولى ،إذ أبعدت فكرة
التعليم العالي والجامعي في البدء .وكانت الغاية من هذه المدارس إعداد الشباب للعمل في

وظائف الدولة ،ولم تكن للعمل على نشر ثقافة االستعمار ،وهذا من األسباب التي جعلت
تأثير االستعمار سياسي ًا واجتماعي ًا أكثر منه ثقافي ًا .وقد كانت إلى جانب تلك الثقافتين ،ثقافة

ثالثة أجنبية قائمة في مدارس البعثات الدينية الغربية بين فرنسية وإنكليزية وألمانية وأميركية.
وكان يمكن لهذه المدارس أن ته ّيئ لهذا االتصال الثقافي كما هيأت له في األقطار العربية ،إذ

عن طريقها تلقت هذه األقطار الثقافة الغربية ،إال أن نشاطها انحصر في العراق في النواحي
الدينية المحضة دون أن يتعداه إال في النادر األقل إلى مجاالت أخرى( .)۱۲ولقد أسهمت
في توجيه الفكر في العراق في هذه المرحلة ثقافة أخرى هي الثقافة العربية المعاصرة التي

استطاع عن طريقها أن يتعرف إلى الثقافة الغربية واألدب الغربي الذي حاكته حركة التجديد

في األدب العربي ،فلقد كان العراق على اتصال باألقطار العربية التي كان اتصالها بالثقافة

الغربية أسبق من العراق وأقوى منه .إذ لم تستطع األحداث السياسية المختلفة أن تعزله
عنها ،فصالته العامة بها كانت قائمة ومنها صالته األدبية( .)۱۳والشواهد القائمة على هذه
الصالت نلمسها في دراسة حياة شعراء هذه المرحلة ،فمن «الشعراء من غادر بالده ليلقي

عصا الترحال في بلد عربي آخر ويدفن فيه كالكاظمي في مصر .ومنهم من سافر إلى سوريا

ولبنان ومصر في طريقهم إلى اآلستانة التي كانوا يكثرون التردد عليها كالزهاوي الذي سافر

إلى اآلستانة عام  ۱۸۹6مدعو ًا إليها بإرادة سلطانية ،فمر في طريقه بمصر ،حيث قابل نخبة
من أكابر العلماء وأساطين األدب أمثال الدكتورين يعقوب صروف وفارس نمر صاحبي
المقتطف والمقطم والدكتور شبلي شميل وجرجي زيدان والشيخ ابراهيم اليازجي ولقي
منهم كل حفاوة .وكان الرصافي ينظم القصائد الحماسية واالجتماعية ..ويبعثها إلى مصر
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وتطبع هناك ،وتعمل تأثيرها بانتشارها في الصحف والمجالت وخاصة في مجلة المقتبس
وجريدة المؤيد ،وكان من شأن هذه الصالت أن ألقت تأثيرها في أدبهم»( .)14وكان من

األدباء العرب من تردد إلى العراق ،فقد زار أمين الريحاني العراق في العام  ۱۹۲۲واحتفى
به األدباء ونظم بعضهم قصائد االحتفاء به على طريقته في الشعر المنثور ،مما يؤكد أثر هذه

الصالت في انتقال دعوات التجديد التي تستهدي باألدب الغربي.

أما المجالت والصحف العربية ،فقد كانت مصادر ثقافية مكنتهم من التعرف إلى الثقافة

الغربية ،وقد كانت المصرية منها ممنوعة من الدخول إلى العراق في عهد األتراك ،إال أنه كان

يتم الحصول عليها عن طريق دوائر البريد األجنبية( .)۱5وهذا يعني أن دورها كان محدود ًا

في البدء قبل أن يتهيأ لها أن تصبح «منتشرة في العراق انتشار ًا واسع ًا»( )16فيما بعد ،ال سيما
الهالل والمقتطف اللتان كانتا تهتمان بصورة خاصة بنقل النظريات العلمية على اختالفها
مترجمة عن اللغات الغربية( .)۱۷لقد كانت هذه الصحف والمجالت مصدر المثقفين فيما

يؤخذ عن الغرب ،وهذا يؤكده الرصافي وهو يذكر هذه الحادثة له مع الزهاوي يقول« :أذكر

لكم واقعة وإن كانت متأخرة ،أي إنها لم تحدث في ذلك الوقت وكانت الواقعة حوالي سنة
 ،۱۹۲5أخذ يتكلم عني الزهاوي في كثير من المجالس بأني أجهل العلوم العصرية وهذا
الكالم كان ينقل إلي فكنت أقول لهؤالء الناس :أنا والزهاوي قد تخرجنا في مدرسة واحدة،

هي المدارس العلمية الدينية التي كانت موجودة في بغداد ولم يكن غيرها وقتئذ ،فإذا كان
هو قد تعلم العلوم العصرية من المجالت کالمقتطف وغيرها فأنا أيض ًا أطالع هذه المجالت

فما الفرق بيني وبينه ،ثم لما تمادى على هذا الكالم في مجالسه ،أجبته بهذه األبيات:
ُق��ل للزهـاوي إن��ي كنت القيـه
لقد بلعت علوم العصر قاطبة
وت��ل��ك معجزة ف��ي ط��ي مخزية

مقالة كـان منها بـادي الحـذر
ب��ل��ع�� ًا تضيق ب��ه ب��ل��وع��ة ال��ق��ذر
لم يعطها قط إال أن��ت من بشـر
فما أتيت بشيء غير منتظر»(.)18

ف��إن أتيت بدعوى العلم فارغة

وقد استطاعت هذه المجالت أن تقوم بالدعاية للحركة التجديدية في األدب العربي(،)۱۹
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التي تأثرت باألدب الغربي ،ال سيما أدب المهجر الذي كان يحظى بتأييد واسع( ،)۲۰وأدب
مدرسة الديوان الذي احتفلوا به كثير ًا.

إن المصدر اآلخر الذي مكن الفكر العراقي من أن يتعرف إلى مالمح من الثقافة األدبية

الغربية ،هو الثقافة التركية واألدب التركي الجديد ،فلقد تأثر العراق بالحضارة الغربية عن

طريق تركيا ،وارتباطه كان وثيق ًا بها زمن حكم الدولة العثمانية له .وكان االطالع على الثقافة

التركية والمعرفة باللغة التركية «كوة أطل منها على الحضارة الغربية»( .)۲۱وقد كان أكثر
المثقفين يعرفون التركية ،بل إن التركية كانت لغة المدارس ولغة الصحافة أيض ًا ودواوين
الدولة العلمية .وكان العراقيون يذهبون إلى اسطنبول للدراسة وغيرها ،فيقيمون فيها مدة
ثم يعودون إلى العراق ،ولو أن هذه الدراسة اقتصرت على أبناء الطبقة الموسرة التي تملك

قدرة اإلنفاق على أبنائها في دراسة طويلة(.)22

لقد استطاع الفكر العراقي عن طريق األدب التركي أن يعرف من الثقافة الغربية ما عرفه

عن طريق حركة التجديد في األدب العربي ،فالشعر التركي يترسم خطى الشعر الغربي في

مجال األوزان والقوافي ،وعن طريقه يتعرف إلى طبيعة أوزان الشعر الغربي ،وهذا يؤكده
الرصافي ،فيما نعيده من قوله« :وأنا وإن كنت لم أطلع على الشعر الفرنجي لعدم معرفتي لغة

أجنبية ،فقد اطلعت على المتفرنجين من شعراء األتراك الذين قلدوا شعراء اإلفرنج تقليد ًا
مطلق ًا ومشوا في أشعارهم على آثارهم واتبعوهم فيها حذو القذة بالقذة فلم أر شعرهم خالي ًا

من الوزن وال من القافية وإنما هم ...ييعدون فيها ويتجوزون»(.)23

نخلص مما سبق إلى أن الفكر العراقي لم يبن معرفته باألدب الغربي على أساس

يكون له معرفة به..
اتصال مباشر به ،واستطاع عن طريق المصادر التي أمدته بمعرفته به أن ّ

لكننا نقول إن تعرف طبيعة حركة التجديد لدى اآلداب التي احتذت باألدب الغربي ،ال يغني
عن الوقوف المباشر على األدب الغربي ،ألنه من الصعب أن تفيد أمة من أدب أمة أخرى

ما لم تكن بينهما عالقات أدبية مباشرة لتساعد على النقل واألخذ .واألدب بهذا يختلف
عن طبيعة العلم ،فمن السهل نقل العلم وقوانينه وقضاياه واإلفادة منها ،وإن لم يكن هذا

النقل مباشر ًا عن األمة صاحبة العلم ،ولكن نقل األدب يحتاج إلى الوقوف عليه وتمثله حتى
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تصطبغ نفوس األدباء بروح األدب الذي يريدون أخذه وتستوعبه عقولهم لكي يصدروا عنه
صدور ًا صحيح ًا( .)۲4وإذا كان الوقوف غير المباشر على األدب الغربي ال يكفي لتعرفه فإن

دعاة التجديد في العراق لم يستطيعوا أن يعرفوا عن طريق هذا المصدر غير المباشر ما أراد

تأكيده عن األدب الغربي ،لم يستطيعوا أن يستوعبوا طبيعة األدب الغربي عن طريق حركة
التجديد التي احتذت باألدب الغربي .وهذا ما سنعرفه في المبحث الرابع من هذا الفصل،
فيفهم بعضهم مث ً
ال خروج الشعر الغربي على األوزان والقوافي بأنه خروج مطلق حتى

يصحح لهم فهمهم هذا أدباء مجددون آخرون ،استطاعوا أن يفهموا بصورة صحيحة ما لم
يفهمه أولئك .فالرصافي مث ً
ال يتهيأ له أن يعرف أن الشعر الغربي ال يخلو من القافية ،فيدعو
دعاة القضاء عليها الذين يحسبون أنهم يصدرون عن أساس غربي إلى أن يكفوا عن دعواهم

«فوجود القافية في الشعر ضروري ال بد منه كوجود النغمات المتكررة في األغاني ،وعليه
فالكالم الموزون ،وإن شئت فقل ،إن الشعر بال قافية مخالف للغاية المطلوبة التي ألجلها
وجد الشعر وهي الغناء ،وال صحة لما يقال من أن الشعر اإلفرنجي ال قوافي له ،وإنما نعلم
أن بعض الشعوب اإلفرنجية تفننوا في قوافي شعرهم فنوعوها وباعدوا ما بينها ،ال أنهم

أخلوا شعرهم من القافية بالمرة»( .)۲5فالرصافي ينكر الخروج المطلق على القافية كما ينكر

الخروج المطلق على الوزن ،فيصحح مفهوم ًا سائد ًا خاطئ ًا بشأن الشعر الغربي ،فهو يعرف

عن شعراء أوروبا أنهم «يتجوزون في الوزن أيض ًا فال يلتزمون في القصيدة الواحدة وزن ًا
واحد ًا»( .)۲6ويفهم بعض المجددين أيض ًا الخروج على اللغة القديمة بأنه ثورة متهورة تريد

سحقها بكل أسسها ،فيعدل لهم فهمهم هذا عن األدب الغربي الزهاوي ويقرر لهم بأنه «ال
يسوغ للشاعر العربي مخالفة قواعد اللغة ،فإن اإلعراب دليل المعاني كما ال يخالف الشاعر

الغربي قواعد لغته»(.)27

إن الذي نعرفه من هذا أن معرفة الفكر في العراق باألدب الغربي لم تكن معرفة متثبتة

في هذه المرحلة ،فهو قد يعرفه وقد ال يعرفه.

إن الذي عرفه عن األدب الغربي أنه يخالف أدبه القديم ،فهو ،مثالً ،يخالفه في عدم تقيد

الشعر بالوزن والقافية ويخالفه في المضمون ،ويخالفه في مسائل أخرى ،لكنه راح يعمم
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فكرة المخالفة ،ذلك ألنه ال يعرف األدب الغربي معرفة كاملة ،فما لم يعرفه من جوانب
األدب الغربي وأسسه راح يفهمه بهذه الصورة المخالفة المناقضة ألدبه القديم .وألنه يقصد

محاكاة األدب الغربي ليجدد األدب راح ينقض أدبه القديم أو يخالفه ،يعينه على موقفه
هذا أنه مجدد ،ثائر على القديم يريد هدمه وتحقيق أدبه الجديد الذي يخالف قديمه حتم ًا،

ومن هنا أعلن أن المنهج الذي يجدد به األدب أو المذهب الذي يذهب إليه في ذلك هو
نقض للمذهب القديم فقد وضع «المذهب الجديد بالضد منه»( )۲۸فيما يتصل بشكل األدب

وأسلوبه ومضمونه( .)۲۹فإذا كان األسلوب القديم يهتم باللفظ ،فاألسلوب الجديد يهتم
بالمعنى .وإذا كانت اللغة القديمة صعبة ثقيلة ،فلغة الجديد تنزع إلى السهولة والسالسة.
وإذا كان الشعر القديم يتقيد بالوزن والقافية ،فالشعر الجديد ال يتقيد بهما وهكذا.

إن رفض األساس األدبي القديم ،واألخذ بنقيضه يتطلب فهمه ومعرفته .وقد كانت

المقاييس األدبية القديمة واضحة لدى هذه الفئة من األدباء( ،)۳۰ألنها مقاييسها التي خضعت

لها طوي ً
ال وخضعت لها األجيال السابقة .فيستعرض األديب مقاييسه القديمة ،ويستمد منها

أسس ًا نقيضة لها ،يردفها بكلمة جديد أو عصري.

إن المنهج الجديد يستمد من القديم ولكن بطبيعة جديدة ،نقيضة ،ولننظر کیف يستمد

الجديد من القديم ،بعد أن يفترض تناقضه مع القديم:

ال���ق���دي���م ب��ـ��ـ��ـ��ون بعيــد
إن ال���ق���ـ���ـ���دي���م ب��ل��ي��ـ��ـ��د
وذاك ف��ي��ـ��ـ��ـ��ه ج��م��ـ��ـ��ود
()31
وذاك ل��ي��س ي��ج��ـ��ـ��ود

ب��ي��ن ال��ج��ـ��ـ��دي��ـ��ـ��د وب��ي��ن
إن ال��ج��ـ��ـ��دي��ـ��ـ��د حصيف
ه��ـ��ـ��ذا ي��ف��ي��ض ش��ع��ـ��ـ��ور ًا
ه���ـ���ـ���ذا ي��ج��ـ��ـ��ود ع��ل��ي��ن��ا
وتتغير عالقة التناقض:

أسمـــى من الرث القديـــم وأوســم

حي الجديد من القريض فإنـــه

أما الجديــد ،فوجهـــه متبسم

وجه القديم وإن تجمل عابـــس
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وقد تكون العالقة بينهما عالقة حق وباطل ،فمجلة (اإلصابة) إذ «تشيد بالجديد وتنبذ

القديم»( ،)۳۳فإنها «تؤيد الحق في كل نقد تأتيه وتزهق الباطل»(.)33

أو عالقة سقامة ولطافة ،فإنك «كلما فتحت كل صحيفة من كتب األدبيات العتيقة،

فإنما يرى فيها ألف سقامة تعطي للقلب قساوة ،وكلما طولعت مدونات األدبيات الجديدة،

فإنما يشاهد في كل صحيفة منها ألف لطافة تعطي انبساط ًا للطبيعة»( .)34بل إن بينهما كل ما
لديهم من تناقض« :ال ينفع الذين يطرون القديم باسم الجديد ويعيبون الجديد باسم القديم

تغييرهم األسماء ،فإن القديم قديم ،والجديد جديد ،مهما غير اسمهما ،ذلك يعرف بكذبه
وتقليده ،وهذا بصدقه وابتكاره .وذلك ببالدته وجموده وهذا بشعوره وإحساسه .ذلك يمثل

الموت ،وهذا مهد يمثل الحياة .ذلك أغلوطة الماضي ،وهذا حكمة المستقبل ،ذاك ورق
الخريف الذابل ،وهذا زهر الربيع الغض .ذاك غراب البين الناعب ،وهذا عندلیب اللقاء

المغرد»(.)35

إن أهم قاعدة أفصح بها الفكر النقدي عن طبيعته في النقض ،هي االبتكار ،فاالبتكار

نقض للقديم ،وهو يأخذ باالبتكار ألنه نقض للقديم ويأسف لمن يصر على التقليد:

من بعدمـــا للمعـــاني كان يبتكــر
شيء إليــه سوى تقــليد من غبروا
وبرزوا في فنون الشعـــر فاشتهروا
والشرق في كل شيء أهــله قصروا
()36
إال وللشعر في إنهاضهـــا أثر

لهفي على الشعر ،إن الشعر ينتحـر
قد عالج الشعر ناس ليـــس يدفعهم
إال قلي ً
ال أجـــادوا فــي قصــائدهم
الغرب طـــال بنـــوه في معــارفهم
وليس من أمة في األرض قد نهضت

والشعر العصري الذي يدعو إليه هو الشعر المبتكر:

بوشي ذا العصر ال الخالي من العصر
()37
وأي حسن لشعــر غير مبتكــر

وأجــود الشعر ما يــكسوه قــائله
ال يحسن الشعر إال وهو مبتكـــر

والشاعر العصري من له قدرة على االبتكار ،فشاعر العصر أحمد زكي أبو شادي «لم

يوقف قلمه إال على ما يوشي به معاني لم يسبقه إليها الناطقون بالضاد في الزمن القديم»(،)38

وآثاره «دلت على قدرة عظيمة في مفكرة الشاعر المفلق المبدع»(.)39
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والكاتب العصري من يكتب في المواضيع المبتكرة ،فمن كالم األب انستاس ماري

الكرملي ألحدهم يعين له صفة الكاتب العصري ،يقول« :يجب على الكاتب العصري أن

يدرس الموضوع الذي يتوخاه درس ًا دقيق ًا ..ثم عليك أن تكتب في المواضيع المبتكرة قدر
جهدك ،وال تطرق أبواب مباحث قد أكل عليها الدهر وشرب ،فإن بحثك وإن اختلف لفظ ًا،

فهو ال يختلف معنى عمن تقدمك في بحثك أكثر األحايين»( .)40فاالبتكار  -كما يتضح من
النص  -نقض للقديم في المعاني وهو نقض له في المباني كذلك ..،كتبت مجلة لغة العرب

عن شعر أحمد زكي أبي شادي من خالل إحدى قصائده التي نقلت إلى اإلنكليزية تقول:
«من يقف على هذه القصيدة البديعة ،ونقلها إلى اإلنكليزية يتحقق أمرين :أن شعر الدكتور
(أبو شادي) شعر عصري رقيق ،لم نر بين شعراء مصر من داناه في ابتداع المعاني الحديثة،

لهجره المعاني والمباني القديمة الهامدة .وأن هذا الشعر إذا نقل إلى اللغات الغربية ال تخسر
معانيه شيئ ًا ،بل يظنه أبناء تلك األلسنة أنه مسبوك في قوالبهم»( .)41والعبارة األخيرة تدل على

أنهم يستهدون باألدب الغربي في هذه القاعدة النقدية ،كأن االبتكار محاكاة لألدب الغربي،
وأن المعاني والمباني المبتدعة ،هي ما ال فرق بينها وبين المعاني والقوالب الغربية.

لقد عبر الزهاوي خير تعبير عن فهم النقاد واألدباء للجديد أو العصري والمنطلق الذي

ينطلقون منه في بناء أسسه ،يقول« :لي تجاه شعر شوقي بك روحان قد تتناقضان ،روح -
متواضعة ،هي تراث المدرسة القديمة ،تكاد إذا سمعت شعر شوقي تخر ساجدة لجالله

تارة ،وجماله أخرى .وروح متمردة ،هي وليدة الثقافة العصرية في المدرسة الجديدة ترى

أن شوقي شاعر كبير ،ولكن ال بدرجة أن يسمى (أمير الشعراء) كما يطريه المطرون ،فشوقي
من شعراء الماضي»( .)42فالمدرسة الجديدة أو العصرية روح ثورية أساسها نقض القديم
والثورة عليه ،وهي ترى أن الشاعر الجديد أو العصري من ثار على دولة الشعر القديم،

وعليها تمرد:

أريـــد بشعري في الحيــاة التجددا
وفــي شـــاعر إن قال ،قال مقلدا
()43
على دولة الشعر القديم تمــردا

إن��ي على شيخــوختي وزمانتي
وال خير في شعر مضى اليوم عهده
وما شاعر العصر الكبير سوى الذي
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ذلك:

والشعر الجديد أو العصري ما ثار على القديم ،وعليه تمرد ،وما ينبغي له أن يفعل
وع��ل��ى ال��ق��ـ��ـ��دي��م تمـــرد
وت��ع��ي��ش إن لـــم تجمــد
()44
رث��ي��ث��ـ��ـ��ـ��ة وت��ج��ـ��ـ��ـ��دد

يـــا شعـــر ثــب وتجـــدد
يــا شعــر إن تجمد تمت
اخلــع ثيــابك عنك فهي

وقد وصف أحدهم الزهاوي (الشاعر العصري) من خالل فهمه هذا ،فهو يضم بين

جنبيه «روح شباب غض عصري متأنق ،يثور على القديم ،ويطلب كل جديد»( .)45فلقد كان
هذا فهم ًا عام ًا لداللة اللفظتين .وكما وصفوا الجديد أو العصري بصفة التمرد ،وصفوا هذا

التمرد بصفة الجديد( )46أو العصري( )47واقترن بهما في الفكر العراقي« :ال نزال نسمع ونقرأ
هتين الكلمتين يقولهما ويكتبهما في الصحف الشبان والشابات وبعض الكهول والشيوخ

أيض ًا ..التمرد على القديم الرث البالي ،التجدد في الحياة االجتماعية واألدبية أيض ًا ،إذا

أمسكنا الشباب «الجديد» وحصرناه باألسئلة عن أعماله التمردية والتجددية العصرية.)48(»..
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«هوامش التمهيد  -الفصل الثاني»
لمحة في األسباب التاريخية

(((1ينظر :الفكر العربي في مائة سنة ،معالم الفكر التربوي في البالد العربية في المائة السنة األخيرة ،نعیم
عطية ،ص .405
(((2ينظر :فصول من تاريخ العراق القريب ،ص .۱۷5
(((3ينظر :الحركة الثقافية في العراق ،يوسف الحاج الياس ،مجلة المجلة ،ص  ،۸۸۳العدد  1 ،19تموز،
السنة األولى.۱۹۳۹ ،
(((4حديث الرصافي ،مجلة الحرية ،ص  ،15العدد األول ،السنة الثانية .۱۹۲5
(((5ينظر :دروس في تاريخ آداب اللغة العربية ،ص .۷۷ – ۷6
(((6ينظر :حقيقة الزهاوي ،ص .۲۰
(((7الزهاوي ،دراسات ونصوص ،ص .3۱
(((8المصدر نفسه ،ص .47 – 46
(((9نفسه ،ص .64
( (1(1األدب العصري في العراق العربي ،قسم المنظوم ،الجزء األول ،ص .۱۲
( (1(1ينظر :جواب نقد العمر  ،- 3 -رفائيل بطي ،جريدة العراق ص  ،۳العدد  19 ،1017أیلول.۱۹۲۳ ،
( (1(1ينظر :شكري الفضلي ،رفائيل بطي ،مجلة لغة العرب ،ص  ،۲۰الجزء األول من السنة  ،4عن تموز،
 .۱۹۲6وينظر :نشأة القصة وتطورها في العراق ،ص  ،4ص  ،۱۲ص  ،۱۳ص  ۷۸ص  ،۸۳ص .۹۳
و ُينظر كذلك :العراق واالستقالل ،نظرة إلى الماضي ،جريدة لسان العرب ،ص  ،۱العدد ۲۰ ،۲۰
تموز ،السنة األولى.۱۹۲۱ ،
( (1(1ينظر :المسرحية العربية في العراق ،ص .4۹
( (1(1ينظر :نشأة القصة وتطورها في العراق ،ص .۱۷-۱6
( (1(1ينظر :المصدر نفسه ،ص .۲۱
( (1(1البروبوغاندا لألدب ،محمود أحمد ،جريدة االستقالل ،ص  ،۳العدد .1925 ،646
( (1(1ينظر :حقيقة الزهاوي ،ص .۲۱
( (1(1شعراء العراق في القرن العشرين ،جـ  ،۱ص .6۹
( (1(1عن دور الدعاية الذي تقوم به هذه الصحف والمجالت لبعض األدباء ولبعض الحركات التجديدية
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مما يؤدي إلى االحتفال بأديب دون آخر وبحركة أدبية دون أخرى ،ينظر :البروبوغاندا لألدب،
محمود أحمد ،جريدة االستقالل ،ص  ،3العدد .1925 ،646

( (2(2عبر أحدهم عن شدة تعلقه بأدب جبران بقوله« :لله جبران ،ولله ما صورته أفكار جبران ،أحببت
جبران ًا أكثر مما أستطيع وفوق ما أتصور وربما صافحت روحي روحه في عالم الخيال ،قرأت آثار

جبران فازداد شغفي به ،»...في عالم األدب ،جريدة الموصل ،ص  ،3العدد .1924 ،881

( (2(2شكري الفضلي ،رفائيل بطي ،مجلة لغة العرب ،ص .۲۰
( (2(2ينظر :نشأة القصة وتطورها في العراق ،ص .۳۸
( (2(2حديث الرصافي ،مجلة الحرية ،ص .۱5

( (2(2ينظر :األدب العربي المعاصر في مصر ،ص .۲۳
( (2(2األدب الرفيع في ميزان الشعر وقوافيه ،ص .۹۰
( (2(2حديث الرصافي ،مجلة الحرية......
( (2(2ديوان الزهاوي ،المقدمة ،ص ج.

( (2(2بين الجديد والقديم ،جميل صدقي الزهاوي ،مجلة اإلصابة ،ص  3۰العدد  ،4يوم الجمعة1 ،

تشرين األول.1926 ،

( (2(2ينظر :الثابت والمتحول  -3-صدمة الحداثة ،ص .40

( (3(3ينظر مثالً :كلمة عن األدب في الماضي ،جميل صدقي الزهاوي ،مجلة اإلصابة ،ص  ،۱العدد ،۲
الجمعة 1۷ ،أيلول  ..۱۹26وهي استعراض لخصائص األدب في الماضي.

( (3(3اللباب ،من قصيدة «الجديد والقديم» ،ص .2۷۱

( (3(3المصدر نفسه ،من قصيدة«عن الضمير يترجم» ،ص .230

( (3(3فاتحة المجلة ،جميل صدقي الزهاوي ،مجلة اإلصابة ،ص  ،2العدد األول ،يوم الجمعة في 10

أيلول ،سنة .۱۹۲6

( (3(3نظر إلى األدبيات العتيقة والجديدة ،جريدة زوراء ،ص  ۱نومرو  ،4 ،869ذي القعدة ،سنة ،۱۲۹6
الثالثاء 9 ،تشرين األول ،سنة  ،۱۲۹5السنة الحادية عشرة.

( (3(3الصادق والكاذب من األدب ،جميل صدقي الزهاوي ،مجلة اإلصابة ص  ،۲۲العدد  ،3يوم الجمعة
في  ۲4ايلول ،سنة .۱۹۲6

( (3(3اللباب ،من قصيدة «الشعر ينتحر» ،ص .3۰۷
( (3(3ديوان الرصافي ،ص .64

( (3(3المنتخب من شعر أبي شادي ،مجلة لغة العرب ،باب المشارفة واالنتقاد ،ص  ،5۱الجزء األول ،من
السنة الخامسة.۱۹۲۷ ،
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( (3(3أردشير وحياة النفوس ،قصة غرامية تلحينية ألفها أحمد زكي أبو شادي مجلة لغة العرب ،باب
المشارفة واالنتقاد ،ص  ،5۹الجزء األول من السنة .۱۹۲۸ ،6

( (4(4الدائب للوطن ،رزوق عيسی ،مجلة لغة العرب ،ص ،5۰جزء اليوبيل من السنة .1۹۲۹ ،۷
( (4(4عند الشاطئ ،قصيدة عن ديوان الشفق الباكي للدكتور أبي شادي مجلة لغة العرب ،ص ،۱۲5-۱۲4
الجزء  ،۲من السنة  ،۷شهر شباط (فبراير) ،سنة .۱۹۲۹
( (4(4ما لشوقي وما عليه ،كلمة األستاذ الزهاوي ،جريدة االستقالل ،ص  3العدد .۱۹۲۷ ،۱۰4۹
( (4(4اللباب ،من قصيدة «الصبح أجمل ما بدا» ،ص .۱۹۸
( (4(4المصدر نفسه ،من قصيدة «یا شعر» ،ص .۲6۹
( (4(4فتنة الزهاوي الفكرية ،محمد رضا قباني ،جريدة العالم العربي ،ص  ۲العدد .۱۹۲6 ،۷۲۹
( (4(4التمرد والتجدد ،جريدة العالم العربي ،ص  ،1العدد  ،۷۷5السنة الثالثة.۱۹۲6 ،
( (4(4ذوق التمرد العصري ،جريدة العالم العربي ،ص  ،1العدد .۱۹۲9 1560
	) (48التمرد والتجدد  -جريدة العالم العربي...
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-1األسلوب الجديد
قلنا إن اللقاء بالغرب ولد موقف ًا نقدي ًا رافض ًا لألدب القديم ،ويتمثل هذا الموقف

بالنسبة إلى األسلوب أو طريقة التعبير ،بالدعوة إلى تغيير الطريقة القديمة فيه ،فال يمكن
التعبير عن مضمون جديد بشكل قديم ،فتغير المضمون وتغير األفكار التي يعبر عنها األدب

تستدعي تغيير الشكل( .)1وأخذ يشيع التفريق بين األسلوب العربي واألسلوب اإلفرنجي،
وعمد األدباء والمثقفون إلى تمييز خصائص هذا وذاك ،أو تحروا إظهار هذه الخصائص

والتدليل عليها(.)۲

وفي العراق أعلن المجددون أنهم ينهجون في أسلوبهم نهج ًا مخالف ًا لما نهجه القدماء

فيه ..هذا ما قاله عنهم الزهاوي المجدد« :وأكثر ما كان يغيظ الحاسدين ،هو أني لم أكن أسير

على الخطة الموروثة التي كانوا يسيرون عليها بل كنت في الغالب أخالفهم في أسلوبهم،
وفي المعاني التي لم أقلد فيها من سبقني:

ومن الشمس والكـــواكب قبسي

قبســـــوه من قول من سبقــــــوهم

أجل كنت أطير في جو غير جوهم ،محلق ًا حين كانوا يسفون ،وقد أثقلهم جمودهم

على القديم فال يستطيعون أن يرتفعوا ،ولعلهم وجدوا الرياح في األجواء العالية شديدة،

فخافوا على أجنحتهم الضعيفة أن تتكسر:
وما زلت في جو من الشعر طائر ًا

ومن عادتي أن ال أطير مع السرب»

()3

وسنتحدث ضمن األسلوب عن كل ما يعني الوسيلة والطريقة في التعبير التي أرادوا أن
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يؤدوا بها عن المعنى أو المضمون الجديد .وقد ناقش الفكر النقدي الوسيلة والطريقة هذه

من خالل بعض المسائل نجملها بما يأتي:

 -1اللفظ والمعنى -۲ .اللغة -3 .القافية والوزن.

 - ١اللفظ والمعنى
حدد النقاد مالمح األسلوب الجديد أو العصري ،بأنها نقض لما اتسم به األسلوب

القديم منها ..فإذا كان الشأن في األسلوب القديم للفظ ،فإن الشأن في األسلوب الجديد
للمعنى قبل اللفظ ،واتخاذ األخير واسطة لإلعراب عن المعنى ،ال قيمة له بغيره.

إن األسلوب الجديد ينقض اللفظ بالمعنى ،ولهذا وقف الشاعر المجدد إلى جانب

المعنى ،ألن الجديد يقوم على المعنى ،ويترجم عن الضمير:

هي كــل ما يتطلب الــمتفهم
إن أنشدوه عن الــضمير يترجم
...............................
أنــا بالــجديد الغض منه مغرم
...............................
()4
ال حزبـــه منــي وال أنا منهـــم

مــا الشعر إال بالمعــاني إنهـــا
والشعــر ليس بشاعر ما لم يكن
...............................
اسمعني الشعر الــجديد تســرني
...............................
أمـــا القديم ،فذلكم شيء مضى
وتكرر هذا:

وليـــس يكفيه أن اللفظ موزون
وعنـــوان
كال  ،وال هـــي ألفاظ
ُ
أكفــان
موتى عليها من األلفاظ
ُ
وأوزان
كــأنما الشعر ألفــاظ
ُ
()6
وأشجـــان
ســـوى قريض به بث
ُ

مــا الشعر إال بمعنى فيه يرفعه
وما القصيد قواف جئن في نســـق
شوهاء فيها المعاني من برودتهـــا
يعنـــون بالوزن واللفظ المقيـــم له
ما هزني من جميع الشعر أسمعه

()5

وعندما ميزوا بين المذهب القديم والجديد ،وضعوا اللفظ في المذهب القديم

ووضعوا المعنى في المذهب الجديد .وكان تصنيفهم األدباء في هذين المذهبين على
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أساس انحيازهم ألي من اللفظ أو المعنى ،فبعض األدباء «إذا نظرنا إلى شخصيته األدبية

وأسلوبه ،نجده بطبيعة نشأته أو ثقافته ،أميل إلى المذهب القديم منه إلى الجديد ،فقد كانت

عنايته باللفظ دون العناية بالمعنى»(.)7

لقد أعاد األدباء المجددون صياغة العالقة التي كان قد وضعها القدماء بين اللفظ

والمعنى ،أو لنقل قلبوها ،فإذا كان اللفظ غاية عند األديب القديم ،فهو وسيلة عند المجدد،

الذي يجعل المعنى كل غايته:

واض��ح يأمن اللبيب التبـاسه

إنمــا غــايتي مــن الشعــر معنى

()8

ولقد شبهوا العالقة بينهما بعالقة الجسم والروح ،ليقولوا ،أن ال لفظ بال معنى ،وال

وسيلة بال غاية ،كما أن ال جسم بال روح ،ثم ليبرروا انحيازهم إلى المعنى:

وللشعر روح ذو شعور هو المعنى

وللشعر جسم ناعم ه��و لفظـه
وظلوا يرددون هذا :

()9

أب��دان
من الشعور لها األلفاظ
ُ
()11
أرواح
وال��م��ع��ان��ي ك��أن��ه��ا
ُ

* شعــر معانيـــه أرواح مخلــدة
* في القريض األلفاظ تحكي جسوم ًا

()10

إن الحرص على اللفظ دون المعنى ،تمثل لدى األدب القديم بظواهر أسلوبية منها،

اإلسهاب في الكالم ،فنجد األلفاظ فائضة لديه على المعاني الضئيلة المنتشرة فيها .فالصفة

األسلوبية التي تميز األسلوب القديم من الجديد ،التي تميز أسلوب اللفظ من أسلوب
المعنى ،هي أننا قد نقرأ ألديب ينتمي إلى المذهب القديم وينحاز في أسلوبه إلى اللفظ

«سطور ًا عديدة ،فيها فكرة واحدة يمكن إبرازها في جملة واحدة ال غير»( ..)۱۲وبذلك
يحددون (اإليجاز) ميزة لألسلوب الجديد إذ ينحاز إلى المعنى دون اللفظ..

لقد أعلنت بعض المجالت ،وهي «تشيد بالجديد ،وتنبذ القديم»( )۱۳بأنها «تتجنب

اإلطالة ،وتلتزم االختصار»( ،)14ألن اإلطالة مقياس األدب القديم في الجودة ،وإذا كان األمر
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كذلك ،فهذا ما يخالفه فيه األدب الجديد ،فليس هذا المقياس صحيح ًا ،فقد يفوق الموجز
من القول:

ب��ـ��ل ق��د ي��ف��ـ��وق األق���ص���ر

ل��ـ��ـ��ي��س ال���ق���ري���ظ ب��ط��ول��ه

()15

وتمثل القديم بظواهر أخرى ،منها ،الجناس والتعقيد اللفظي والمعنوي ،واألديب

المجدد عندما يثور على اللفظ باسم المعنى ،إنما يثور على هذه الظواهر التي ال يطيقها
األسلوب الجديد:

جزافــ ًا لكي يصيب جنــاسه
مـــا ج��رى في سهولة وسالسه
()16
واضح يـــأمن اللبيب التباسه

لست بالشاعر الذي يرسل اللفــظ
أنـــا ال أبتغي من الشعـــر إال
إنمـــا غــايتي من الشعــر معنى

فالمجددون يأخذون بالوضوح ،إذا كان األدب لدى القدماء «لفظ ضاق عن
فهمه الذهن»( ،)17أو معنى ضاق عن فهمه الذهن:

يستطيع الحجی لــه تــأويال

إنهم جـــاؤوا بالمحـــال الذي ال

()18

وال يبتغون إال السهل السلس ،ويعلنون مبدأهم في البساطة في القول:

طـــة ف��ي الشعــر معلنـــا
()19
أن��ـ��ـ��ـ��ا أعلنتــه أن��ـ��ـ��ـ��ا

ل���م ي��ك��ن م��ب��ـ��ـ��ـ��دأ البســا
أن��ـ��ـ��ا م��ن بعـــد أعصــر

وذلك ألنهم وجدوا األدب يجري لدى القدماء ثقي ً
ال سمج ًا:

ن لــه خفـــة ،فكـــان ثقيال

ولقد ألــقوه علـى السمع يرجــــو

()20

إن االحتفال باللفظ ،هو سبب ثقل األسلوب األدبي القديم ،وإن الخروج على اللفظ

خروج بهذا األسلوب إلى أن يكون مشرق ًا رشيق ًا ،وهو ما هو عليه األسلوب العصري،

فمحمود أحمد السيد «من كتابنا العراقيين المعروفين برشاقة األسلوب العصري»(.)۲۱

ويقرنون هذه الرشاقة باألسلوب الذي هو إلى مناحي التجدد الغربية أقرب ،فتنشر جريدة
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(النهضة العراقية) إحدى القصائد «لرشاقتها وأسلوبها الذي هو إلى التجدد في المناحي

الغربية الشعرية الحديثة أقرب منه إلى سواها»(.)22

إن االحتفال باللفظ ،وعدم توخي المعنى ،يعني عدم توخي الحقيقة ،وال يغني التزيين

اللفظي لدى األدب القديم عن هذا الجانب الذي يعدونه مقياس ًا لألدب الجديد ،إذ «إن
أساس األدبيات مشروط بقيد أن يكون موافق ًا للحقيقة ،ومن أجل هذا ،إنه إذا لم يوجد

هذا الشرط في كل أثر كان ،فإنه ال يعد من أقسام األدب وإن زين بالتزيينات البديعية»(.)۲۳
فالعناية بالتزيين اللفظي لدى األدب القديم يقابلها لديه إغفال المعنى والحقيقة والفن ،وهو

ما احتج به الجديد الذي أعلن أصحابه أنه إذا «كان حصر نظر الدقة بتزيينات األلفاظ فقط،

مع عدم تحري كون الكالم موافق ًا للربط والمعنى والفن ،أم ال معدود ًا من األدبيات العتيقة،
فإننا نعد أنفسنا سعداء جد ًا بعدم االنتساب إلى هكذا أدب»( ..)۲۳ومن هنا يأخذون على

بعض التشبيهات القديمة ،أنها ليس فيها «ولو أثر من الموافقة للحقيقة»( .)۲۳وعلى بعضها
اآلخر أنه «ليست فيه حتى موافقة للعقل وللحقيقة»( .)۲۳ولقد قاد هذا األدب القديم إلى أن

يكون مفعم ًا بالمبالغة والخيال والخرافة ،واألدب الجديد عندما ينتصر للمعنى ،إنما ينتصر
للحقيقة والعقل عليها .ولقد تهيأ للفكر ،أن يدرك أن األدب الغربي قد تم له أن يتطور منتصر ًا

عليها« ،فقد كان في مبدئه مفعم ًا خرافات وأباطيل ،ثم ارتقى بارتقاء الشعوب ،فكان خياالت

ال قرابة لها من الحقيقة ،ومبالغات كاذبة ،ثم ارتقی ،حتى كان ممث ً
ال للحقائق في الطبيعتين

الخرساء والناطقة»( .)۲4أما األدب العربي ،فقد بقي «بعد جاهلية العرب عصور ًا وأحقاب ًا في
جمود أشبه بجمود الموت ،ال ينبض منه عرق يستدل به على أنه حي فلم يكن إال خياالت

كاذبة ومبالغات خارجة عن حدود الطبيعة وتقليد ًا خلو ًا من الشعور»( .)۲5وهو ما يزال  -في

نظر بعضهم  -يمثل ما كان عليه في جاهليته بعيد ًا عما بلغه في الغرب في القرن العشرين،
وهذا علة تخلف الشرق عن الغرب كما يقول محمود أحمد السيد« :عندنا ههنا ،وفي كل

بقعة من بقاع الشرق ،ال شيء إال الخيال ،وإال الحب ،وإال الشعر»..

كان األديب األوروبي حتى القرن الثامن عشر ،أديب الخيال ،شاعر العواطف ،كاتب

النزعات والميول النفسية المريضة ،أما في القرن العشرين ،فما هو إال أديب الحقائق ،شاعر
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الفضيلة والنفس السامية ،كاتب الدماغ والفكر ..ليت السلطات في الشرق ...بيد أناس
ماديين قساة ،يعملون على كسر قلم كل أديب خيالي أو روائي غرامي يدعي العصرية ،ولكن

ال فرق بين نفسيته ،ونفسية ذلك الشاعر القديم القائل( :أحبها ويحب ناقتها بعيري) إال

بالمظهر الكاذب»(.)26

ولعل محمود أحمد السيد أراد الدعوة إلى (الواقعية) التي قد يكون فاته اسمها من

دعوته إلى أدب الحقيقة الغربي ،وقد يكون أيض ًا ،أراد اتجاه ًا محدد ًا فيها ،إذ ربط بينه وبين

االتجاه المادي في الفكر ...ولكن الزهاوي الذي قابل بين أدب الخيال ،وأدب الحقيقة،
الذي مثل في الغرب طبيعتيها ،الناطقة والخرساء ،كما مر معنا في النصوص السابقة ،ال

يفوته أن يسمي أدب الحقيقة ،األدب الذي يطابق الواقع فهو أدب الواقع ،أو األدب الواقعي،
الذي هو مشهد من مشاهد الحقيقة ،عندما أعلن أنه ينحو بأدبه هذا المنحى الواقعي ،فهو ال

يحمد الشعر إال إذا كان «مطابق ًا للواقع الذي هو مشهد من مشاهد الحقيقة»( ،)۲۷التي صورها
األدب الغربي بطبيعتيها .وألنه ليس هناك احتفال بشعور أو حقيقة أو معنى لدى األدب

القديم ،جاء موحد ًا في هذه األمور فال تستطيع أن تفاضل بين الشعراء القدامى في المعاني
واألحاسيس ،وتستطيع أن تفعل ذلك من خالل التراكيب واأللفاظ ،ألن اللفظ كل غايتهم،
«وقلما تجد بين القصائد للشعراء فرق ًا إال من حيث المتانة والضعف في التراكيب ،ذلك

ألنهم يضربون جميع ًا على وتر واحد»(.)28

قلنا إن االحتفال باللفظ ،وعدم توخي المعنى والحقيقة والشعور ،قادهم إلى مبالغات

مستكرهة ،فإن «أرباب األدبيات القديمة ....التزموا المبالغة وأوصلوها إلى درجة يحصل

لإلنسان استكراه من استماعها»( .)۲۹وقد حرصوا عليها ،أسلوب ًا كل الحرص ،فكان األدب
لديهم كما مر «خياالت كاذبة ،ومبالغات خارجة عن حدود الطبيعة ،وتقليد ًا خلو ًا من

الشعور»(.)30

لقد اقترنت المبالغة بالتقليد ،فهي تقليد ،إذ هي من لوازم األدب القديم «فهناك التقليد،

وهناك المبالغة»( )3۱فيه .والذوق العصري يذم المبالغة ،كما يذم التقليد ،يقول الزهاوي:
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«لوال تقليد شوقي للمتقدمين في غالب شعره ومبالغات شوقي التي ينبو عنها الذوق

العصري ،لكان شوقي بحق أمير الشعراء»(.)32

ويعلن العصريون أن المبالغة «غير مقبولة في القاعدة والفن»( ..)۳۳ويعدون ما يطالعونه

من بعض مظاهرها من األلقاب الفخمة ،من قبيل «القانون البارع ،والبطل الباسل ،األستاذ
العالمة ،العالم النحرير ،الشاب األديب،الشاعر العبقري ،األخصائي الكبير»( ،)۳4مما يمأل

أعمدة الجرائد ،من أدواء الصحف العراقية ،ومن مخلفات الماضي التي يجب أن تموت(.)35
واستحسنوا ترك هذه األلقاب المبجلة في ميدان األدب ،ألنهم يعتقدون «أن مقال

الكاتب ،أو قصيدة الشاعر أحسن دليل على مقدرة الكاتب أو رقة الشاعر وبالغة الخطيب،
وما الفائدة من األلفاظ إذا لم يدعمها بيان وبالغة ورقة»( .)۳6ووجدناهم يسفهون أسلوب

التأليف القديم المتبع في اختيار العناوين ،وفي تسطير النعوت تحت تلك العناوين ،ولذلك
راحوا يخالفون الطريقة القديمة في اختيار العناوين وتسمية الكتب ،فقد خالف الشاعر

«البناء مألوف العادات القومية في تسمية كتابه ...وما ذلك إال ألن أبناءنا اليوم غير أجدادنا
باألمس ،فهم يريدون التجدد في كل شيء ،حتى في األسامي والكنى واأللقاب»(.)37

إن األسلوب الجديد ،إذ يخرج على المبالغة ،يلتزم الشعور ،ينقض به المبالغة ،ألنه

وجد أن «المبالغة ..ال صلة لها بالشعور»( ،)۳۸الذي يحرص عليه كل الحرص ،ويعده مقياس ًا

لألدب الجديد ،فما يدلل على أن رفائيل بطي «ال يفرق بين القديم والجديد من األدب،

أنه أورد قصيدة األستاذ الرصافي مثاالً لألدب العصري ،تلك التي شحنها بالمبالغات،
والمبالغات تنافي الشعور الذي يطلبه العصر الحاضر من الشاعر»( .)۳9ويقصد بالشعور،

اإلعراب الصحيح (غير المبالغ) عن وقع األشياء في النفس .وينقضها باسم العقل والحقيقة
والمألوف ألنها «مغايرة للعقل والعادة ولمقتضى المقام»( .)40وإذا كانت المبالغة ضرب ًا
من الكذب»( .)41نقضها باسم الصدق ،فالدعوة الجديدة تلتزم الصدق في األدب «وترفع
مقام األدب الصادق وتدفن الكاذب منه في حفرته ،فال يقوم بعد ذلك من جدثه إلى أبد

اآلبدين»( .)4۲فإذا كانت المبالغة كذب ًا ،وكان األدب القديم «خياالت ال قرابة لها من الحقيقة،
ومبالغات كاذبة»( ،)4۳فاألدب الجديد يتصف بكونه صادق ًا ،إذ يبتعد عن المبالغة .وهكذا
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قادهم الحديث عن المبالغة إلى عالقة تناقض جديدة ،حرصوا على تأكيدها كثير ًا ،وعدوها

مقياس ًا للتفريق بين القديم والجديد من األدب إذا التبس أمرهما على الناس« :ال ينفع الذين
يطرون القديم باسم الجديد ويعيبون الجديد باسم القديم تغييرهم األسماء ،فإن القديم قديم،
والجديد جديد ،مهما غير اسمهما ،ذلك يعرف بكذبه وتقليده ،وهذا بصدقه وابتكاره»(.)44

ثم راحوا يحددون مفهوم الصدق والكذب في األدب من خالل عالقة التناقض التي

تربطهما« :األدب الصادق كفلق الصبح ،يفيض بياضه فيمأل األجواء ،ويشاهد في كل لحظة
أجمل مما كان قبلها ،واألدب الكاذب كغسق الليل كلما أرجعت إليه البصر زاد في عينك
قبحه .واألدب الصادق ذو روعة قد ولعت بها األرواح فوقفت وراء األسماع قريبة منه،

تسمع كلمة الساحر حق السماع ،فال يفوتها منه شيء .األدب الكاذب يلج األذن ،فتلهو
الروح عنه ،وإذا سألتها ،ماذا سمعت ،أجابت ،ال أدري .واألدب الصادق يصدح في كل

موقف له بالحق ،وينطق عن شعور يختلج في صدره ،لسانه ترجمانه ،وقلبه ينبوع كلمه،
واألدب الكاذب يقذف بالباطل على الحق ،ويركب الشطط غرور ًا ،ويتخذ الغلو زخرف ًا،
ويرى الجميل فيقول بقبحه ،والقبيح فيقول بجماله ،ويحدث ال عن شعور ،ويكرر أقوال

غيره مقلد ًا»(.)44

ولقد رد دعاة الجديد على أصحاب القديم دفاعهم عن الكذب في األدب أنهم «اتخذوا

هذا القول الغير مقبول (أحسن الشعر أكذبه) وسيلة واختاروا هذا الطريق السقيم»( ،)45وهم
بذلك إنما «يتحصنون بالكذب ولسوف ينسف الحق حصونهم إذا ألقى قنابله ،فيجعلها قاع ًا

صفصف ًا .إنهم يتسترون بظالم الليل ،فإذا وضح الصبح ،بانت عوراتهم ،فكانوا موضع الهزء

من الناظرين»(.)46

ولقد وجد دعاة التجديد ،أن من مظاهر القصيدة القديمة ،تنقلها بين موضوعات عدة،

فالشاعر القديم يجول بين معان مختلفة ،وال يقف عند غرض أو موضوع واحد ،ذلك ألنه

ال يهمه أمر المعنى ،وإذا كان الجديد ينتصف للمعنى رأوا أن االنتقال بين الموضوعات
والمعاني ،يؤدي إلى عدم إيفاء الموضوع أو المعنى حقه من الوقوف ،لذا كان ال بد من

رفض هذه الحال القديمة ،والمطالبة بأن تتوفر القصيدة على موضوع واحد ،ألن الجديد
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يعني رفض كل ما يمت إلى القديم ..ولقد أكد الزهاوي مطالبة بعض الشعراء العصريين

بالوحدة الموضوعية في القصيدة ،لكنه ال يرى رأيهم دائم ًا ،يقول« :ومن الشعراء العصريين

من ال يجوز أن تشتمل القصيدة الواحدة على مطالب مختلفة ،كأنه يفضل أن تكون الروضة
قد أنبتت شك ً
ال واحد ًا من الزهر فقط ،ولكنني ال أرى رأيه ،وأي لوم على من أطال قصيدته

وجعلها في مطالب مختلفة ،تربط بعضها ببعض مناسبات بينها ،وإن كانت ضعيفة ،فيتمتع
القارئ أو السامع بألوان مختلفة من األدب في القصيدة الواحدة ،على أن يكون بين مطلب

ومطلب فاصل»(.)47

 -2اللغة
وأعادوا النظر في لغتهم ،لكي تنهض إلى مستوى األفكار الجديدة والشعور العصري،

ورأوا أن من «أسباب ،قصور الشعر العربي عن بلوغ غايته ..العصرية ،قصور لغته عن

تلك الغاية ..ومتى تقدمت اللغة ،تقدم معها الشعر وجاز له حينئذ أن يبلغ غايته في مجراه

العصري»(.)48

إن غاية اللغة «في عصر ارتقى فيه طرز التفكير واختلفت فيه وجهة النظر عما كانت

عليه في األيام الخالية»( ،)49أن تؤدي عن ذلك االرتقاء واالختالف« ،فليس من الموافق

لروح هذا العصر أن ال ننشد الشعر فيه إال بلغة امرئ القيس ،وال بد للشعر ،وللغة قبل الشعر
من تقمصهما روح العصر وسيرهما مع الزمان وتطورهما بأطواره .وليست اللغة سوى
واسطة نعرب بها عن أفكارنا ونترجم عن حياتنا ،ونعبر عن حاجتنا ،وال ريب أن أفكارنا

وحياتنا وحاجاتنا اليوم غيرها في زمن امرئ القيس فكيف نتقيد بلغته وهي قاصرة عن هذه

األفكار وهذه الحياة وسد الحاجات؟ فيجب أن ننتفض من هذا الجمود ،وأن ننهض باللغة

إلى مستوى تكون فيه صالحة ألفكارنا منطبقة على حياتنا العصرية ،كافية لحاجاتنا اليومية،
وإال فعلى اللغة السالم»( .)49ولم يخرجوا عن هذا التصور لدور اللغة ،وهم يؤكدون عجز
اللغة القديمة عن النهوض بالغاية العصرية التي حددوها لها ،فهي ليست «إال وليدة الحاجة
كآلة للداللة على ما يريد المتكلم أن يعبر عنه من أفكاره ،ولما كانت الحاجات تتكاثر بتقدم
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البشر واألفكار تتوسع ،كانت اآللة  -اللغة  -إلبداء األفكار القديمة المحدودة غير كافية

للتعبير عن األفكار الجديدة الواسعة»(.)50

ويؤكدون أنهم ال ينكرون فضل اللغة العربية ولكنهم يريدونها أقدر على استيعاب

األفكار الجديدة ،فإن «للعربية روعة تسحر األسماع وجالالً في أسلوبها مقرون ًا بالجمال
ومرونة في اشتقاقها ،ولكن ما قيمة كل أولئك إذا عجزت دون بقية اللغات عن تصوير ما

ولدته األيام من المعاني الجديدة وبقيت ال تشبع حاجات المجتمع العربي في هذا العصر

الناهض .كانت العربية في الجاهلية أداة لإلفصاح عن شعور محدود لقوم من أهل البادية،

عيشتهم بسيطة ،فهي ال تتسع في هذا العصر إلبداء شعور أرقى من شعورهم وأوسع»(. )50

ومن هنا راحوا يدعون إلى لغة يسمونها «العربية العصرية»( ،)5۱تمييز ًا لها من العربية

الموغلة في القدم ..أما أسس اللغة العصرية أو الجديدة ،فنقض لما اتسمت به اللغة القديمة،
ألنها قدر لها أن تعبر عن ظروف ومشاعر وأفكار نقيضة لما عرف األقدمون منها ،وال بد

للوسيلة من أن تتأثر بالغاية التي تؤدي عنها ،فإذا كانت اللغة القديمة ،صعبة ثقيلة ،يدعون

إلى لغة سهلة سلسة ،يعربون بها عن أفكارهم ،ويترجمون عن حياتهم التي تطورت بتطور
الزمان ،ولذا تأخذ بعض المجالت على نفسها ،وهي تعلن أنها «تشيد بالجديد وتنبذ القديم

الرث»( )5۲أن تكون «عبارتها سهلة ما فيها تعقيد أو عوج ،فيسهل فهم القراء إياها»(.)52

ولعل السهولة هي ما قصده من دعا إلى «األدبيات الجديدة» بالسذاجة التي يرجحها

على ثقل اللغة القديمة إذ يری «أن أصول التحرير الحاضرة لجهة كونها ساذجة ،هي مرجحة

على األولى بكل صورة»(.)53

ونجد من المجددين من يدعو إلى التعبير باللغة العامية بعد تهذيبها ويرجو أن «تعم

هذه المهذبة لسهولتها شأن كل أمر نافع»(.)54

إن األساس الجديد للغة ،عند بعض دعاة الجديد أنها ثورة على قواعد اللغة ،كأن اللغة

الجديدة إعراض عن اللغة القديمة في كل ما اتسمت به .وقد ندد أحد النقاد بهؤالء الذين

يريدون هدم اللغة ،بالثورة على قواعدها ثورة مطلقة يقول« :واألنكى من ذلك أنهم يرون

قواعد اللغة من نحو وصرف وبديع وبيان ،عقبات وعثرات في سبيل تقدم األدب العربي،
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عجائب وغرائب ،يا للرزية! أتريدون أن يكون المنصوب مكسور ًا والفاعل مجرور ًا ،أو

المفعول مرفوع ًا! لعمري ،إن هذا هو القول السخيف .يريدون أن يلبسوا إكليل الشعر،
ويلقبوا «بالشاعر» بثرثرة الكالم ،واعلموا أن اليوم الذي تصبحون فيه شعراء بال ...قواعد،

هو ذلك اليوم الذي يصبح ابن آوى به أسد ًا والزرزور شاهين ًا ،وإنه ليوم ليس بواقع»(.)55

أما أصحاب الدعوة الجديدة ،فقد أعلنوا أنها دعوة إصالحية ،ترمي إلى «إصالح اللغة

العربية من صرفها ونحوها»( .)56وأن هذا أمر «باب محتوم ًا على علمائنا وأدبائنا في هذا
العصر ،عصر العروج إلى العلى والقبض على سنن الطبيعة»( .)56ويدعونهم إلى المبادرة إلى
«إصالح قواعد اللغة وزيادة حروف جديدة على حروفها األصلية ،واتخاذ حركات جديدة

زيادة على ما عندنا ،ألم نتخذ الحروف الالتينية»(.)56

وإذ دعوا إلى اتخاذ حركات جديدة ،دعا الرصافي إلى إسقاطها ،إذ تنتفي إليها الحاجة،

وناقش من انبرى يدافع عن الحركات ،عاد ًا إياها من ضرورات الكالم ،ورد حججه ،حجة

بحجة« :إن أهل النحو قد ادعوا أن الحركات اإلعرابية ،إنما جيء بها في الكالم للتمييز بين
المعاني المختلفة ،كالفاعلية والمفعولية ،واإلضافة ،فإن صحت دعواهم هذه ،كان اإلعراب
ضروري ًا في الكالم .وليست هي بصحيحة ،بدليل أننا نرى العامة يتفاهمون بلغتهم غير
المعربة ويميزون تلك المعاني المختلفة في كالمهم ،وهو خال من حركات اإلعراب .ثاني ًا،

إن في الكالم قرائن كثيرة تكفي السامع مؤونة التمييز بين المعاني المختلفة بواسطة هذه
الحركات اإلعرابية .ثالث ًا ،لو كان التمييز بين المعاني المختلفة ال يكون إال بهذه الحركات
للزم أن تكون اللغات كلها معربة كالعربية ،ألن الكالم تعتوره تلك المعاني المختلفة في
جميع اللغات ،والالزم باطل ،فكذا الملزوم .رابع ًا ،لو كان التمييز بين المعاني المختلفة
متوقف ًا على وجود هذه الحركات اإلعرابية في الكالم للزم عدم التمييز بينها في المبنيات،

وفي الكلمات التي إعرابها تقديري ،ألن الحركات اإلعرابية في كال القسمين غير موجودة
وال محسوسة عند المخاطب ،وإنما هي مفروضة فرض ًا ،والالزم باطل ألننا نفرق بين

المعاني المختلفة في المبنيات وفي المعربات إعراب ًا تقديري ًا رغم انتفاء الحركات اإلعرابية،

فكذلك الملزوم باطل أيض ًا»(.)57
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ويرد على من يعد سقوط اإلعراب انحطاط ًا في اللغة العامية ،بأنه دليل ارتقاء ،إذ «إن

سقوط اإلعراب من اللغة العامية ال يجوز أن يعد انحطاط ًا في اللغة ،بل هو ارتقاء ،ألن
اإلعراب إن كان حاجة في الكالم فوجود الحاجة نقص وزوالها كمال .وإن كان قيد ًا له،

فسقوط القيد إطالق ،والمطلق ،أحسن حاالً من المقيد .وهل غاية الكالم إال اإلفهام ،وأنا
إذا استطعت أن أفهم المخاطب مرامي من دون إعراب ،كان من النقص أو من العبث أن

أستعمل اإلعراب في الخطاب»(.)58

وينتهي إلى أن اإلعراب ليس ضروري ًا للغة ،بل هو «من كماليات اللغة ال من ضروریاتها،

ألن الحركات اإلعرابية تتنوع بها أحوال الكالم وتتغير نبراته بين رفع ونصب وخفض وجزم،

ويكتسب الكالم منها رنة خاصة يلتذ بها السامع خصوص ًا إذا صحبها التنوين الذي هو من
خواص المعربات ،فلو قيل هذا القول في الحركات اإلعرابية ،لكان له وجه .وأما القول بأنها
من الضروريات في الكالم كما ادعاه النحاة ،فقد علمتم بطالنه»(.)59

ولم ير دعاة الجديد ضير ًا في أن يأخذوا بما شاع من استعمال جديد يخرج على لغة

تحكمت فيهم قبل أكثر من ألف سنة ،فال يجد الزهاوي «أي تثريب على كاتب يستعمل
فيما يكتبه ما شاع عند كبار الكتاب من جموع ومصادر لم ترد في اللغة قبل أربع مائة سنة
وألف»( .)60ويعلن مذهبه الجديد الذي يقضي بجواز «استعمال كل كلمة شاعت في الصحف

الراقية بقلم كبار الكتاب ،كالتعاسة والزهور واألوراد والبؤساء والعائلة والتحرير والصحافة
والقيثارة واألثير والتطور والمكروب والراديوم والتلفون والغرامافون والمكرسكوب

والتلسكوب وغيرها»( .)61ومن هنا ينصر الرصافي هذا التساهل في لغة أصحاب الشعر

المنثور من أهل المهجر وإن كانت مخالفة للفصحى في نظر النقاد ،إذ تعبر عن روح العصر
التي تدعو إلى الخروج باللغة عما كانت عليه( ...)6۱وال تنصره (لغة العرب) ،إذ كتبت عما

تضمنه عدد جريدة «السائح الممتاز» تنكر على أصحابه «أنهم يتساهلون في اتخاذ ألفاظ

وتعابير مخالفة لمحكم لسان العرب الذي ينتسبون إليه»(.)62

وألننا نعرف داللة الجديد أو العصري في الفكر النقدي ،فإن أخذ اللغة عن غيرها

من اللغات الغربية ،ما يجعلها جديدة أو عصرية ،ولذلك نجدهم يطلقون على المحفى
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الذي فكرت وزارة المعارف بتشكيله بعد تأسيس الحكم الوطني في العراق في العام

 ۱۹۲۲باسم «لجنة الترجمة والتعريب»( ،)6۳اسم «المحفى العراقي العصري»( ،)6۳ألنه يتبنى

األخذ والتعريب .ويطلقون على عملية األخذ والتعريب هذه «أوضاع عصرية»( ،)64يجدون

لها جذور ًا في عهد الحضارة العباسية عندما «دفع الناطقون بالضاد حضارتهم إلى أعلى
مستوى كان يعرف في ذلك ،فعندما عربوا الكتب األجنبية ،وضعوا ألفاظ ًا لم تكن معروفة

قبل زمنهم وقد ألجأتهم الضرورة إلى وضعها ليعبروا عن حاجاتهم ،وقد أدخلوا ألفاظ ًا جمة
من ألسنة األغراب قبل أن يتسنى لهم وضع ما يقابلها في لغتهم»( .)64وقد يجدون لهذا األخذ
جذور ًا أبعد« ،فقد أخذ أهل الجاهلية من اإلغريق والرومان والفرس وغيرهم كثير ًا من

الكلمات»( .)65ويرونه سنة طبيعية درجت عليها األمم واألقوام المختلفة .فما «زال الغربيون
يأخذون من الرومانية واليونانية القديمتين ،بل تأخذ كل أمة من التي تجاورها أسماء لم تكن

عندها»(.)65

وألن هذا األخذ سنة واقعة ،فهي أحرى بأن تتبع ،ولذلك تثيرهم دعوات االستنكار

فيتساءلون« :فلماذا ال يفعل اليوم أبناؤها ما كان يفعل أجدادهم في ذلك الدهر القديم من

اإلفصاح عما يحتاجون إليه من كل أمر حديث بأخذ اسمه من اللغات الحية في الغرب
وتحويره إلى ما يوافق صيغ مفرداتهم أو اشتقاق ما يكفل األداء عنه في أصول كلمهم ..ماذا

يعوقنا أن نحذوا حذوهم فننشل لغتنا العزيزة من حمأة جمودها بتعريب ما هي في حاجة
إليه»( .)66ويرى الرصافي أن الطريق الذي يوصل إلى جعلها نامية متجددة يتمثل بأمرين:

«أحدهما االشتقاق والثاني التعريب»(.)67

لقد وجدوا أن الحضارة العالمية المعاصرة ،قد حققت منجزات كبيرة في كل

المجاالت ،ووجدوا أن التعبير عن تلك المنجزات ،يقتضي أخذ اللغة العربية بما عبرت به

اللغة العالمية عنها ،و«تعريب ما هي في حاجة إليه من المصطلحات واألسماء العلميتين من

لغات قيض الدهر أن تكون اليوم أغنى منها فيها»( )6۸وقرروا أن اللغة العصرية :هي اللغة التي
تعبر عن منجزات حضارة راقية عصرية وهي وسيلة من وسائل الرقي الحضاري العالمي،
ولهذا فإن من «أسباب تأخر العرب في السباق االجتماعي ضيق لغتهم عن اإلفصاح عما
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جد في العالم من علم وآالت وأفكار وآداب تمت إلى النفس بقرابة إال ما كان من الكليات
التي ليس فيها الكفاءة للتعبير عن الجزئيات ،تلك التي ال غنى عنها لمن يعيش في حضارة

راقية»( .)69فالجمود الحضاري الذي عليه العرب يعني من أحد جوانبه جمود ًا في اللغة ،سببه
أنها« :ال تجاري غيرها من اللغات فيما تقدم فيه أهلها من الصنائع والعلوم ،حتى أصبحت

وهي اليوم ال تستطيع أن تجاري لغة من لغات األمم الراقية»( .)۷۰وليس الذنب «للغة في
ذلك ،بل الذنب كل الذنب يعود إلى أبنائها اآلخذين بخناقها ،فهم الذين ضيقوا عليها ،فلم

يدعوها تتنفس»( .)۷۱ويؤكد بعضهم الحاجة إلى معجم يعزز حاجة لغتنا إلى مجاراة الفنون
والعلوم العصرية «فإن حاجتنا اتسعت بتبحر العمران والحضارة ،واحتكاكنا باألجانب..

دع عنك قصور لغتنا عن أداء المطلوب منها في الصناعات والفنون والعلوم العصرية»(.)۷۲
ويدعون إلى تنسيق المعاجم العربية ،كما تنسق في الغرب ،و«اعتبار زوائد الحروف في
المعاجم کاألصلية توفير ًا للوقت ،وجعل في آخر كل كلمة أصلها ،أو مادتها األولى ،كما

يفعل الغربيون»(.)73

وتؤيد «لغة العرب» ،عزم المجمع العلمي العربي على «أن ينشىء معجم ًا صغير ًا

يدخل فيه األوضاع العلمية الحديثة»( ،)74وترى فيها «األمنية التي يتوق إليها كل عربي يحب

رقي وطنه»( .)۷4وهذه الغاية كانت تشكل اهتمام ًا عربي ًا ،فقد عقدت جمعية الثقافة العربية

في باريس اجتماع ًا دعت فيه إلى أخذ األوضاع األجنبية وإضافتها إلى العربية ،وتساءل

أعضاؤها عن إمكان اتساع اللغة العربية الستقبال هذه األوضاع ،فكانت هناك فئتان« ،فالفئة
األولى ترى أخذ األوضاع األجنبية ،وإضافتها إلى العربية رأس ًا ،وذلك تقصير ًا للشقة بين
العربية وسائر اللغات ،ومجاراة للعلوم العصرية وزيادة في ثروة اللغة .والفئة الثانية ،ترى
تعريب األوضاع األجنبية قبل إدخالها ،صون ًا للساننا عن الفساد ،وتسهي ً
ال النتشار األوضاع

العلمية التي هي قوام الروح العلمية بين الناس ،وألن ذلك ال يعوقنا عن الرقي في شيء»(.)75
وفي العراق ،تبنت مجلة (لغة العرب) هذه المسألة المهمة ،وتميزت بدورها اللغوي

هذا بين المجالت العربية ،إذا تميزت (المقتطف) بتحقيقها العلمي بينها( )۷6ويذكر لها بفخر

تشجيعها حركة التجدد األدبي واللغوي باستعمال األلفاظ المولدة الشائعة التي تؤدي عن
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كلمات أجنبية ،وتعبر عن ذوق العصر ،مما يؤدي إلى نهضة اللغة واألدب العصري ..ونعرف

كيف تسلك (لغة العرب) في توليد الكلمات الجديدة ،وذلك على أساس مقابلتها باأللفاظ
األجنبية مع مراعاة األصل الفصيح ،عندما تعترض على تسمية نشرة المجمع العلمي العربي،

عن سنة  ،۱۹۲۷ - ۱۹۲6 - ۱۹۲5بالتقرير «ألن التقرير لم يأت في كالم فصيح بمعنی

( )Rapportالفرنسية ،وهو المعنى المطلوب هنا ،بل في كالم العوام فقط ولهذا يحسن بنا
أن نقول ،الرفيعة الرابعة ،إذ رفع رفيعة هو ( )Fair un rapportوليس كتب تقرير ًا.)77(»..

وتعرض (لغة العرب) ،األلفاظ العربية بما يقابلها في اللغات األجنبية( )78وتؤكد أن لها

القدرة على تمييز «ما يصلح ...للكلم االفرنجية ،أو ما ال يصلح لها»( )۷۹من المصطلحات
الجديدة .ولقد أثارت حركة تجديد لغوية نشطة تردد صداها في البالد العربية ،فيكتب إليها

أحمد زكي أبو شادي عن بعض الكلمات المولدة الجديدة« :ومن هذا القبيل كلمة (تبرير)

التي أشرتم إليها ،فإنها في أصلها اللغوي بمعنى النسبة إلى البر ،ولكنها في استعمالها

العصري الشائع بمصر على أقالم مشاهير األدباء تؤدي ترجمة كلمة (،)Justification

وترادف بعض المرادفة كلمة «تزكية» أو كلمة «تأييد»( ..)۸۰وكانت لغة العرب قد ردت عليه

وهو يكتب لها في الموضوع نفسه بأنها تشاركه «في استعمال األلفاظ المولدة إذا شاعت

بمعنى لم يكن يعرفه األقدمون ..ألن االستعمال هو أحسن دلیل»(.)81

إن هذا الدور اللغوي للغة العرب ،جعل أمرها يتعدى العرب إلى المستشرقين في

أوروبا ،فيعجبون بقدرتها على اختيار الكلمات التي يعبر بها عن المسميات الفنية والعلمية

الحديثة( .)۸۲وإنها بانتمائها إلى العراق قد جعلته قبلة العرب والمستشرقين فكانت أداة وصل

بين الشرق والغرب(.)83

وألن أخذ اللغة عن غيرها ،مما يجعلها عصرية ،دعوا إلى اللغة العامية إذ إن لها «مزية

ال تُنكر وذلك أنها على عالتها نراها جارية مع الزمان في مفرداتها ،فهي تنمو كل يوم باألخذ
من غيرها بخالف العربية الفصحى ،فإن جمودنا فيها ،واقتصارنا منها على ما نراه في معاجم

اللغة قد رماها بالتوقف عن النمو وحتى أصبحت متأخرة عن لغات األمم الحاضرة على
رغم ما اختصت به من المزايا التي خلت منها تلك اللغات»( .)84وألن اللغة العامية تأخذ
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من غيرها ،وصفوا من اهتم بأمرها وألف فيها بأنه عصري ومتجدد ،ألن هذا األخذ عمل
عصري فللشاعر «العصري معروف الرصافي كتاب في هذا الموضوع ،کسره على ثالثة

غرور :ضمن الغر األول أصول اللغة العراقية وقواعدها وأحكامها ،وجعل الثاني ،مجموع

مشاهير أقوالهم من مثل سائر وقول عاثر وبیت عامر ،وأبقى مفردات األلفاظ مضمون الغر

الثالث ومن كل ذلك اكتفى باللباب ،وترك التوسع في كل من هذه المضامين الثالثة لمن يريد
اإلمعان فيها واالستزادة منها»( .)۸5وإذ دعوا إلى العامية ،ألنها تأخذ من غيرها من اللغات،

فسر من يدافع عن الفصحى حقيقة الدعوة إليها بأنها دعوة إلى اللغات الغربية فأصحاب هذه
الدعوة «ال يريدون لغة عامية ...بل منهم ال يريد العامية والفصحى بل يريد اللغة اإلنكليزية،

أو غيرها من لغات الغرب»(.)85

ومن هؤالء الذين دعوا إلى استبدال اللغة العامية باللغة الفصحى ،الزهاوي وهو يدعو

إلى الخط الجديد الذي يأخذ من محاسن الخط الغربي ،وتسهيل طريقة الكتابة بأن يجمعوا
قواعد اللغة العامية ويهذبوها بوضع الكتب فيها وتوسيع دائرة أدبياتها ،وإضافة بعض ما

يعوزها من الكلمات القديمة ،مع إبدال الخط المتعارف ألن اللغة العامية أكثر استجابة ألن
يعبر عنها بهذا الخط الجديد الذي يوافق الخط الغربي .ويرد على من يهون من شأنها إزاء
دعوته ألن يكون الخط الجديد صورة توافقها .ويؤكد أنه يجاري األمم األخرى في ما يدعو

إليه .فالتمسك بالفصحى دعوة متعصبة لديه ،أصحابها يغالطون حتى أنفسهم(.)86

إن تجديد اللغة يعني في جانب منه تجديد رسم حروفها ..وقد استمد مفهومهم في

تجديد هذا الجانب من مفهوم التجديد في الفكر النقدي ،ولهذا نجد من يدعو إلى استبدال

الحروف الالتينية بالحروف العربية( .)۸۷وقد مر معنا ،كذلك كيف دعا بعض المجددين إلى
اتخاذ الحروف الالتينية ،إن لم يزيدوا حروف ًا جديدة على الحروف العربية المعروفة.

وإذا كانت هذه الدعوات ،إعراض ًا عن الخط العربي ،فإن منها ما يدعو لمزاوجة

بين الخط الغربي والخط العربي ،كما هي لدى الزهاوي .لقد وجد الزهاوي بعد أن قارن

بين الخطين ،أن لكل من الخط العربي والخط الغربي ،محاسن ونقائص وهو يبغي جمع
محاسنهما في خط جديد ،فالخط «الغربي الشائع أحسن من الخط العربي من وجوه ،أولها،
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أنه يضبط األلفاظ بحركاتها فتُقرأ على وجه الصحة .والثاني أنه سهل التعليم لقلة تنوعه في
التركيب .والثالث ،أنه سهل الطباعة ،فإنه يطبع مقطع ًا ،ولذلك كان عدد حروفه أمام المرتبين

قلي ً
ال ال ينيف الصغير منها والكبير الذي يوضع في أول الجمل على الستين»( .)۸۸أما محاسن
الخط العربي التي يستفيد منها الخط الجديد ،فكونه يفوق «الخط الغربي باختصاره ،فإن
الكاتب فيه يكتب مضاعف ما يكتبه الغربي بخطه في زمان واحد ،كأنه ضرب من االختزال،

ولكن نقائصه أعظم من فائدته الوحيدة»( .)88وألن الزهاوي يبغي تجاوز هذه النقائص ،يتقدم

برسمه الجديد للحروف العربية .ويرى أن وجود أمثال هذه النقائص في غير الخط العربي،

ال يعذره «فإنما النقص نقص ،أينما كان» والخط الكامل ،ما وافق اللفظ تمام ًا ،حتی ال يحتاج

قارئه إلى تذكر قواعد يقرأ بموجبها»( )۸۹وهو ما يتبنى الزهاوي الدعوة إليه.

 -3القافية والوزن
إذا كان أسلوب النظم القديم ،يتقيد بالقافية والوزن ،فاألسلوب الجدید یخرج على

قيدي الشعر هذين ،إذ يرى أصحاب الدعوة إلى الجديد «إن الشيء الذي يتعجب منه أزيد

ما يكون ،هو أن األدباء المتقدمين ،كانوا قد حصروا دقتهم بقافية الكالم ووزنه فقط»(،)9۰
حتى عرفوا الشعر من خاللهما ،فيصرحون أنهم يخالفونهم في ذلك ،وينطلقون من مفاهيم
جديدة ،ترى الشعر غير القافية والوزن إذ يراجعون المفهوم القديم للشعر الذي يحده بأنه

كالم موزون مقفى ،ليستبدلوا به مفهوم ًا جديد ًا ،ينطلق من قيم جديدة ...ويتقدم الرصافي

بهذا المفهوم الجديد يقول« :الشعر كالحسن .ال يوقف له عند حد ،وقصاری ما نقول ،إذا
أردنا أن نعرفه ،أنه مرآة من الشعور ،تنعكس فيه صور الطبيعة بواسطة األلفاظ انعكاس ًا يؤثر

في النفوس ،انقباض ًا وانبساط ًا»( .)۹۱الشعر ،إذن شعور ،ال قافية ووزن ،هذا إذا أرادوا أن

يعرفوه ،وإن لم يميلوا إلى ذلك ،ألنهم يحرصون أبد ًا ،على مخالفة القدماء.

لقد تقرر أن القافية من األسلوب القديم ،إذ حصر األدباء المتقدمون دقتهم فيها،

والجديد نقض للقديم ،فالخروج على القافية ،خروج على القديم ،ألنها تنتمي إليه ،إذ إن

الشعراء العرب «في القديم األقدم من الجاهلية ،كانوا في مناحاتهم وأعيادهم ،كلما ندبوا
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أو تحمسوا يكررون الجملة في لحن واحد كما يفعل األعراب اليوم عند تحمسهم( ،هو ما
يسمونه الهوسة) ،ثم تقدموا فصاروا يكررون آخر كلمة من الشعر ،جاعلين ما يقولونه يدور

عليه .ثم تقدموا ،فاكتفوا بإعادتها في آخر كل بيت ،وهكذا إلى أن جعلوا يكتفون بتكرار

حرف واحد مكان الكلمة في آخر أبيات القصيدة هو الروي ،فالقافية عنصر أثري ،قد زال
معظمه ،وسوف يزول ما بقي منه من جسد الشعر بتوالي األيام واألعوام»( .)۹۲وإذا قيل،

إن الشعر القديم شهد محاوالت للخروج عليها ،تمثلت في بعض أشكال الشعر العربي،
کالموشح فإن الذين نزعوا إليه «هرب ًا من تكرار القافية ،ال يخففون من وطأتها ،فإنهم وإن

غيروها في قسم من األشطر الثانية ،يزيدون القيود أغالالً بالتزام قواف أخر في أواخر
األشطر األولى ،فتغلب عليهم رعاية اللفظ أكثر من المعنى ،ولذلك يندر أن تشاهد في مثل

هذا النوع من الشعر ابتكارات أو معاني لها من الروعة ما يهز السامعين»( )9۲وهو ما يدعو إليه

المجددون ،فالقافية ،قيد قديم ،شديد الوطأة على الشعر ،فقد أضر شعراء القافية الشعر أيما
ضرر وحالوا بينه وبين ما يدعو إليه التجدد من االبتكار ومفارقة القديم« ،وما التزام شعرائنا

للقافية إال جمود ًا منهم على القديم الذي ألفوه جي ً
ال بعد جيل ،متوارثين إياه منذ ألوف من
السنين ،وتهيب منهم من الجديد ،وإن كان غض الشباب جميالً»( .)9۲وهذا ما جعل الشعر

يتخلف عن بقية الفنون في سعيها للتجدد:

والشعـــر يعــوزه الجــديـــد
القيــود
قـــوافيــه
م��ن
................................
األدب القـــديــم لــه جمـــود
()93
ق��ـ��ـ��واف��ي��ه��ا ال��ق��ص��ي��ـ��ـ��ـ��د

ك��ـ��ـ��ل ال��ف��ن��ـ��ـ��ون تجــددت
م��ـ��ـ��ا ق��ـ��ـ��ام ح��ت��ى أثقلتــه
................................
ال ي��ـ��ـ��رت��ق��ي شعـــب على
مـــا ض��ر سامعها ل��و اختلفت

وألن الجدة أو العصرية ،تعني محاكاة الثقافة األدبية الغربية ،يرى الزهاوي أن «القافية

هي وحدها سبب تقصير الشعر العربي عن اللحاق بالشعر الغربي»( .)94والدعوة إلى الخروج

عليها دعوة إلى األخذ ببعض أسس الشعر الغربي( .)95وإذا كانت الجدة أو العصرية ،تقتضي
 كما تقرر  -الخروج على القافية ،ألنها أخرت الشعر العربي عن الشعر الغربي ،كما يرى207
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الزهاوي ،يأخذ أحدهم على الشاعر العصري ،الزهاوي ،عدم التزامه بهذه القاعدة العصرية،
فقد كان قد نشر قبل سنوات عدة قصيدة بال قافية في صحيفة (المؤيد) المصرية ،فكان لها

دوي استحسان في األندية األدبية ،ويود لو لم تمنعه اشتغاالته العلمية واألدبية األخرى عن
المواظبة «على نشر مثل تلك القصيدة العصماء ،التي تطلق الشاعر من قيد القافية ،فتتركه
حر ًا في بيان شعوره وإحساسه ،ال أسير ًا لما يناسب القافية من المعاني ،ومبتكر ًا يترجم

عن الطبيعة ،ال مقلد ًا ما تكرر من األفكار المبتذلة التي يمجها األدب العصري ،ويعافها

العلم الصحيح ..وإذا عذرنا القدماء في ذلك فكيف يمكننا أن نعذر كثير ًا من كبار شعرائنا
العصريين الذين يدعون أنهم ال يقولون الشعر إال بإحساس حقيقي ،وشعور طبيعي ،وهم

ليسوا على شيء منهما ،كما ال يخفى على نقاد األدب»(.)96

وهكذا انتهوا إلى أن الشعر العصري ،يتحرر من قيد القافية ،وانطالق ًا من هذا الفهم،

راحوا يدعون إلى «الشعر العصري المرسل»( ،)9۷ألن القافية تحول بينه وبين السمة
العصرية .وإذا كان الشعر القصصي من األدب العصري فالقافية «هي سبب فقدان الشعر

القصصي عند العرب»( .)۹۷وإذا كان األدب العصري يعني االبتكار ،فالقافية «هي سبب قلة

االبتكار»( .)97وإذا كان األدب العصري ينحاز إلى المعنى ضد اللفظ ،فالقافية ،قيد للشعر
العربي ،لم تمكنه من أن يخلص للمعنى ،فكم «من شاعر خسر المعنى النصرافه إلى القافية

أو نبذه لما يكابد من صعوبتها ،وآخر رسف القوافي رسف ًا وأخذ يستخرج المعاني منها،

كأنها الحجر األساسي لبناء أبياته ،فهو لم يتحر القافية للمعنى ،بل تحرى المعنى للقافية،

فجاءت معانيه تافهة متناقضة أو مبالغ ًا فيها»( .)۹۷وإذا كانت القافية ضد المعنى ،وكان الشعر
معنی ،فهي ليست من الشعر« ،ولقد أخطأ الذين حسبوا القافية من الشعر ،وما الشعر إال قائم

بالمعنى والموسيقى التي يضمنها الوزن .أما القافية ،فال يحببها إليهم إال التقليد ،وإال العادة
فإذا أهملناها ،وألفت األسماع الشعر المرسل ،انصرفت القرائح إلى المعاني فنشط الشعر

من عقاله ،وتقدم تقدم غيره من الفنون الجميلة ،وكم من بيت مفرد يتمثل به ،ومن قصيدة

أطردت قوافيها ،ولكنها ال تنشد لتفاهة معانيها:
وتلك فيهــا المعانــي مــن برودتها
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وأخير ًا ،إذا كان األدب العصري ،يعني الثورة على القديم لتفاهة معانيه وموضوعاته،

فإن القافية هي «سبب تفاهة المعاني والموضوعات عند شعراء العرب .وباالختصار ،هي
آفة الشعر العربي وعقبة الشاعر العربي الكأداء»(.)98

وإذا كانت العصرية ،تقضي بنقض القافية ،فالوزن أساس قدیم ،وهي تقضي بالخروج

عليه كذلك ،ولذا يطلب أحد دعاة التجديد من الزهاوي ،أنه «إذا أطلق الشعر العربي من

القافية ،فأحری به أن يطلقه من الوزن ،ليكون إرساله صحيح ًا فيصبح حينئذ الشعر المنثور،
الذي هو شعر بمعانيه وألفاظه ،ولكنه ليس منظوم ًا»( .)9۹وقد أباح الزهاوي الخروج على

األوزان القديمة ،يقول« :وأجيز للشاعر أن ينظم على أي وزن شاء ،سواء كان على أوزان

الخليل أو غيرها»(.)100

فالقافية والوزن من أصل واحد ،وما محافظة الشعراء على الوزن ،إال تقليد للقديم،

وإذا كان األمر كذلك ،فإن «األنفس العصرية أصبحت تمج التقليد وتكره القيود ،ولذلك

هي ترحب بالطرائق الجديدة (السهلة) نظير الشعر المنثور»(.)101

وقد رد بعض حماة القديم على دعاة (الطرائق الجديدة) بأن الكالم المنثور الذي

يسمونه شعر ًا «رجوع وتقهقر إلى الوراء وإحياء دولة (السجع) المندثرة وتجديد عهد
(الحريري) وبديع الزمان الهمذاني»( .)۱۰2فهو ليس أساس ًا نقيض ًا للقديم إذا كانت الجدة

تعني نقض القديم ،بل هو منه .ومهما يكن تاريخ هذه الدعوة فإنها محاولة للقضاء على
الشعر العربي ،كما وصفها المحافظون على القديم فدعاة التجديد «يريدون أن يموت الوزن

ويندرس ليموت أنين الشعر والغناء العربي»( )۱۰۲وليس الشعر إال أنين ًا وغناء..

وإذا كان التجديد يعني األخذ من الثقافة األدبية الغربية ،فإن الدعوة إلى الشعر المنثور،

دعوة إلى األخذ منها ،إذ تهيأ لهم أن يدركوا أن الشعر الغربي شعر منثور ،فإذا عرف بالشعر
المنثور بعض الشعراء العرب ،کأمين الريحاني وجبران خلیل جبران ،فإنهما إنما يقلدان فيه
شعراء الغرب ،فهما «وإن كانا مجيدين في صناعتهما ،إال أنهما ليسا من المبتدعين فيه ...بل

من المتبعين ألهل الغرب ،والمقتبسين من آدابهم»( )۱۰۳فقد احتذى أمين الريحاني وجبران
وكثيرون من أهل المهجر طريقة «والت ويتمان» األميركي في إطالق الشعر من قيود الوزن
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والقافية ،فابتدعوا طريقة الشعر المنثور في العربية ،ثم قام «الدكتور نقوال فياض (من أدباء
سورية ومصر) بحركة فكرية حديثة فأوجد أسلوب ًا جديد ًا للشعر العربي الطلق من قيود
القافية والوزن كذلك .مع االحتفاظ بالرنة الموسيقية في اختالط األوزان .ببعضها»(.)104
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«هوامش المبحث األول  -الفصل الثاني»
 -األسلوب الجديد -

(((1ينظر :الثابت والمتحول  - 3 -صدمة الحداثة ،ص .4۰
(((2ينظر :الصراع بين القديم والجديد في األدب العربي ،ج  ،۱ص .۳۸۰
(((3ديوان األوشال ،المقدمة ،ص و.
(((4اللباب ،من قصيدة «عن الضمير يترجم» ،ص .۲۳۰
(((5المصدر نفسه ،من قصيدة «إال العناوين» ،ص .۸۹
(((6نفسه ،من قصيدة «بيروت ولبنان» ،ص .۲۱۰
(((7شكري الفضلي ،رفائيل بطي ،مجلة لغة العرب ،ص  ،۷۳الجزء  ۲من السنة  ،4آب سنة .۱۹۲6
(((8ديوان الرصافي ،المقدمة ،ص ت.
(((9اللباب ،من قصيدة «ما أغنى» ،ص .۱۹6
( (1(1المصدر نفسه ،من قصيدة «بيروت ولبنان» ،ص .۲۰۱
( (1(1نفسه ،من قصيدة «النقد كفاح» ،ص .۲6۰
( (1(1شکري الفضلي .رفائيل بطي...
( (1(1فاتحة المجلة ،جميل صدقي الزهاوي ،مجلة اإلصابة ،ص  ،۲العدد األول ،يوم الجمعة في 10
أيلول ،سنة .۱۹۲6
( (1(1المصدر نفسه ،ص .۳
( (1(1اللباب ،من قصيدة «الواصفة» ،ص .۲۱4
( (1(1ديوان الرصافي ،المقدمة ،ص ت.
( (1(1اللباب ،من قصيدة «إذا هدموا ولم يبنوا» ،ص .۸۷
( (1(1المصدر نفسه ،من قصيدة «لم أكن مسؤوالً» ،ص .3۳4
( (1(1نفسه ،من قصيدة «أنا أعلنته» ،ص .۱6۳
( (2(2نفسه ،من قصيدة «لم أكن مسؤوالً» ،ص .۳۳4
( (2(2الطالئع ،صور وأحادیث موجزة عراقية وغيرها ،لمحمود أحمد ،مجلة لغة العرب ،باب المشارفة
واالنتقاد ،ص  ،۳46الجزء  ،4من السنة .۱۹۲۹ ،۷
( (2(2قصيدة عصماء في وصف القلب ،جريدة النهضة العراقية ،ص  1العدد.۱۹۲۸ ،۱۱۰
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( (2(2نظر إلى األدبيات العتيقة والجديدة ،جريدة زوراء ،ص  ،۱نومرو  4 ،869ذي القعدة ،سنة ،۱۲۹6
الثالثاء 9 ،تشرين األول ،سنة  ،۱۲۹5السنة الحادية عشرة.
( (2(2تحديد القديم والجديد ،جمیل صدقي الزهاوي ،مجلة االصابة ،ص  35العدد  ،5يوم الجمعة۸ ،
تشرين األول ..۱۹۲6 ،يؤكد هذا النص أن الزهاوي ،كان يعي وعي ًا مبسط ًا طبيعة المذاهب األدبية
الغربية (الكالسيكية والرومانتيكية والواقعية) وتتابعها الزمني..
( (2(2المصدر نفسه.
( (2(2هيكل الماضي ،على مسرح الحياة  -3 -محمود أحمد ،جريدة العراق ص  ،۳العدد ،1008
.1923/8/19
( (2(2أنا والجهال ،الزهاوي ،جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد .1924 ،322
( (2(2تحديد القديم والجديد ،جمیل صدقي الزهاوي.....
( (2(2نظر إلى األدبيات العتيقة والجديدة ،جريدة زوراء....
( (3(3تحديد القديم والجديد ..جميل صدقي الزهاوي....
( (3(3إلى أي حد يتطور الشعر ،جمیل صدقي الزهاوي ،مجلة اإلصابة ،ص  ،44العدد  ،6يوم الجمعة،
 15تشرين األول.۱۹۲6 ،
( (3(3ما لشوقي وما عليه ،كلمة األستاذ الزهاوي ،جريدة االستقالل ،ص  3العدد .1927 ،1049
( (3(3نظر إلى األدبيات العتيقة والجديدة...
( (3(3أدواء الصحف العراقية ،العلوي ،جريدة االستقالل ،ص  ،۱العدد .1924 ،325
( (3(3ينظر :المصدر نفسه.
( (3(3ذکری سعد زغلول في العراق ..بقلم خلف شوقي أمين الداودي ،مجلة لغة العرب ،باب المشارفة
واالنتقاد ،ص  ،6۰الجزء األول من السنة .۱۹۲۸ 6
( (3(3ذكری استقالل العراق ،أو الجزء الثاني من ديوان الشاعر االستقاللي عبدالرحمن البناء ،مجلة لغة
العرب ،باب المشارفة واالنتقاد ،ص  5۹الجزء األول ،من السنة الخامسة.۱۹۲۷ ،
( (3(3اللباب ،المقدمة ،كلمة في الشعر ،ص أ.
( (3(3رفائيل أيض ًا ،جميل صدقي الزهاوي ،مجلة االصابة ،ص  ،۲۲العدد  3يوم الجمعة في  ۲4أيلول،
سنة .۱۹۲6
( (4(4نظر إلى األدبيات العتيقة والجديدة ،جريدة زوراء.....
( (4(4اللباب ،المقدمة ،كلمة في الشعر ،ص أ.
( (4(4فاتحة المجلة ،جميل صدقي الزهاوي ،مجلة االصابة.....
( (4(4تحديد القديم والجديد ،جميل صدقي الزهاوي......
((4(4الصادق والكاذب من األدب ،جميل صدقي الزهاوي ،مجلة اإلصابة ص  ،۲۲العدد  ،3يوم الجمعة
في  24أيلول ،سنة .1926
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( (4(4نظر إلى األدبيات العتيقة والجديدة ،جريدة زوراء.....
( (4(4الصادق والكاذب من األدب ،جميل صدقي الزهاوي.
( (4(4الزهاوي ،دراسات ونصوص ،ص  .۱۸۲-۱۸۱وهي جزء من «محاضرة في الشعر» مطولة ألقاها في
المعهد العلمي عام  ..۱۹۲۲وهي مكرسة للشعر المعاصر.
( (4(4حديث الرصافي ،مجلة الحرية ،ص  ،۱۳العدد األول ،السنة الثانية .۱۹۲5
( (4(4دروس في تاريخ آداب اللغة العربية ،ص .47
( (5(5خطر الجمود على اللغة ،جميل صدقي الزهاوي ،ص  ،۲6العدد  4يوم الجمعة  1تشرين األول،
.۱۹۲6
( (5(5فضل العربية على سائر اللغات ،مجلة لغة العرب ،ص  ،595الجزء  ۸من السنة  ،۷من شهر آب،
.۱۹۲۹
( (5(5فاتحة المجلة ،جميل صدقي الزهاوي ،مجلة اإلصابة...
( (5(5نظر إلى األدبيات العتيقة والجديدة ،جريدة زوراء...
( (5(5الخط الجديد ،لحضرة العالم الفاضل زهاوي زاده ،جمیل صدقي أفندي مجلة المقتطف ،ص ،۷46
الجزء العاشر من السنة العشرين ۱ ،أکتوبر/تشرين األول ،سنة  ،۱۸۹6الموافق ،۲3 ،ربيع الثاني،
سنة .۱۳14
( (5(5الزهاوي المجدد ،حول الشعر المرسل  ،-۲ -أحمد حامد الصراف جريدة المفيد ،ص  ،3العدد
.1924 ،410
( (5(5إصالح اللغة العربية ،مجلة لغة العرب ص  ،۲54الجزء  ۲من السنة .۱۹۲۹ ،۷
( (5(5دروس في تاريخ آداب اللغة العربية ،ص .۸۷
( (5(5المصدر نفسه.
( (5(5نفسه ،ص .86
( (6(6خطر الجمود على اللغة ،جميل صدقي الزهاوي ،مجلة االصابة ،ص .۲۷
( (6(6ينظر :دروس في تاريخ آداب اللغة العربية ،ص .4۷
( (6(6السائح الممتاز ،مجلة لغة العرب ،باب المشارفة واالنتقاد ،ص  ۱15الجزء  ۲من السنة .۱۹۲۷
( (6(6فجر االنبعاث ،كيف تكونت فكرة المحفى العراقي العصري ،مجلة لغة العرب ،ص  ،۳۲۱الجزء 5
من السنة  ،4عن تشرين الثاني.۱۹۲6 ،
( (6(6أوضاع عصرية ،مجلة لغة العرب ،ص  ،43الجزء  1من السنة  4عن تموز.۱۹۲6 ،
( (6(6خطر الجمود على اللغة ..ص .۲۷
( (6(6المصدر نفسه ،ص .۲۷ – ۲6
( (6(6جمودنا في اللغة ،المحاضرة التي ألقاها الشيخ معروف أفندي الرصافي في نادي المدرسة الخضرية،
جريدة الموصل ،ص  ،2-1العدد  ،4۳۲الجمعة  7تشرين األول.۱۹۲۱ ،
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( (6(6خطر الجمود على اللغة ،جميل صدقي الزهاوي..
( (6(6المصدر نفسه ،ص .۲5
( (7(7جمودنا في اللغة .المحاضرة التي ألقاها الشيخ معروف أفندي الرصافي في نادي المدرسة
الخضرية...
( (7(7خطر الجمود على اللغة...
( (7(7معجمنا أو ذيل لسان العرب ،مجلة لغة العرب ،ص  ،۸۳۳الجزء  11من السنة  ،۷عن شهر
تشرين الثاني( ،نوفمبر) ،سنة .۱۹۲۹
( (7(7تنسيق المعاجم العربية ،مجلة لغة العرب ،ص  ،۲54الجزء  ،3من السنة .۱۹۲۹ ،۷
( (7(7التقرير الرابع بأعمال المجمع العلمي العربي ،مجلة لغة العرب ،باب المشارفة واالنتقاد ،ص ،6۰
الجزء األول ،من السنة .۱۹۲۸ ،6
( (7(7جمعية الثقافة العربية ،نشاط روح البحث فيها ،جريدة النهضة العراقية ص  ،۳العدد .1928 ،63
( (7(7ينظر :نهضة األدب العصري ،أحمد زكي أبو شادي ،مجلة لغة العرب ،ص  ،۲۳۱الجزء  ،4من السنة
.۱۹۲۷ ،5
( (7(7التقرير الرابع بأعمال المجمع العلمي العربي ،مجلة لغة العرب ،باب المشارفة واالنتقاد ،ص .60
( (7(7ينظر :استفتاء ،مجلة لغة العرب ،ص  ،۲۱5الجزء  ،4من السنة  ،4عن تشرين األول ،سنة .۱۹۲6
( (7(7فن النسيج ،لمؤلفه الحكيم شوکت موفق ،مجلة لغة العرب ،باب المشارفة واالنتقاد ،ص ،6۲
الجزء األول ،من السنة .1928 ،6
( (8(8نهضة األدب العصري ،أحمد زكي أبو شادي ،مجلة لغة العرب ،ص  ،۲3۱الجزء  ،4من السنة ،5
.1927
( (8(8نقد قصة مها ،مجلة لغة العرب ،باب المكاتبة والمذاكرة ،ص  44الجزء األول ،من السنة .1927 ،5
( (8(8ينظر :من الدجيلي ،كاظم الدجيلي ،مجلة لغة العرب ،ص  ،۳۲جزء اليوبيل ،من السنة السابعة،
.۱۹۲۹
( (8(8ينظر :يوبيل العالمة الكرملي ،مرشد خاطر ،مجلة لغة العرب ص  ،53جزء اليوبيل من السنة السابعة،
.۱۹۲۹
( (8(8اللغة العامية ،مجلة لغة العرب ،ص  ،84الجزء الثاني ،آب ،السنة .۱۹۲6 ،4
( (8(8إلى دعاة اللغة العامية ،دفاع عن لغة األجداد ،مقبل يوسف الرماح مجلة النشء الجديد ،ص ،۲۱۳
العدد  ،5نیسان ،السنة .۱۹۲۸ ،۱
( (8(8ينظر :الخط الجديد ،لحضرة العالم الفاضل زهاوي زاده صدقي أفندي مجلة المقتطف ،ص -۷44
ص .....۷46
( (8(8ينظر :العربية بالحروف الالتينية ،مجلة لغة العرب ،ص  ،۲5۱الجزء  ،3من السنة .۱۹۲۹ ،7
( (8(8الخط الجديد ..ص ..۷40
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( (8(8المصدر نفسه ،ص .۷4۲
( (9(9نظر إلى األدبيات العتيقة والجديدة ،جريدة زوراء.....
( (9(9دروس في تاريخ آداب اللغة العربية ،ص  .4۹و(األدب العربي ومميزات اللغة العربية في أدوارها
المختلفة األدبية) ،ص .۹4
( (9(9الشعر المرسل ،جمیل صدقي الزهاوي ،جريدة السياسة ،ص  ،1العدد  ۲۹ ،۷4أيار .۱۹۲5 ،وفي
النص خطأ نحوي يتمثل بنصب كلمة «جمود» والصحيح رفعها .و ُينظر( :شعراء القافية ،شكري
الفضلي مجلة الحرية ،ص  ،414الجزء  ،9-8السنة األولى.۱۹۲4 ،
( (9(9اللباب ،من قصيدة «ال النار وال الحديد» ،ص .۲۱۹
( (9(9الشعر المرسل ،جميل صدقي الزهاوي...
( (9(9ينظر :الشعر الطلق ،مجلة الحرية ،ص  ،50الجزء األول السنة األولى.۱۹۲4 ،
( (9(9الشعر المرسل ،شکري الفضلي ،جريدة العراق ،ص  ،۳العدد  1546السنة السادسة.1925 ،
( (9(9الشعر المرسل ،جمیل صدقي الزهاوي......
( (9(9المصدر نفسه
( (9(9الشعر المرسل ،مجلة الحرية ،ص  ،4الجزء  ۱ ،۱تموز.۱۹۲5 ،
((1(10ديوان الزهاوي ،المقدمة ،ص ب.
((1(10الشعر المرسل...
((1(10الزهاوي المجدد ،حول الشعر المرسل  ،-۲ -أحمد حامد الصراف ،جريدة المفيد ،ص ،۳
العدد .۱۹۲4 ،410
((1(10دروس في تاريخ آداب اللغة العربية ،ص .47
((1(10الشعر الطلق ،مجلة الحرية ،ص .5۰
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-2المضمون الجديد
نقض الفكر األدبي المضامين القديمة بالمضامين العصرية ،فاألدب العصري ينبغي

له أن يتبنى مضامین عصرية ويباين ما كان يتبناه منها ،ألن الحياة التي يحياها األديب ولدت

مشکالت جديدة ،ولهذا فإن عليه بعد أن يعي هذه المشكالت أن يشتق منها موضوعاته،

ويترك الموضوعات التقليدية الموروثة .وانطالق ًا من ذلك ،دعا المجددون العرب بعد اللقاء
بالغرب الشعراء إلى التخلي عن الموضوعات القديمة ،ومنها المدحية االستجدائية ،وإلى
االلتزام بالمبادئ االجتماعية والفلسفية ،ونبذ الموضوعات التقليدية ،بعد أن وجدوا الشعر

في مجمله أصداء ألصوات الشعراء الماضية وأشباح ًا أللوانه وأشكاله( .)۱وفي العراق
تصدى الموقف النقدي للمضامين القديمة بالدعوة نفسها ،فقد أخذت (لغة العرب) على

كتاب «الرحيق المختوم في المنظوم والمنثور» للسيد محسن األمين العاملي ،ما حفلت به

أبوابه «من مديح وغزل ونسيب وتهنئة وتعزية وهجاء إلى أشباهها ،أي إنه حافل باألبواب
على النمط القديم الذي ال تستسيغ مواضيعه أذواق هذا العصر»( .)۲وكانت تود «أن يطرق
فضيلته معاني مبتكرة ،وإال فإن األقدمين أجادوا كل اإلجادة في المباحث التي عالجها ،فال

حاجة لنا إلى تكرار ما قذفت به خواطر األقدمين ،ونحن في عصر يرحب بالغض الرطب

ويكره اليابس الناشف»( .)۲ويأخذ ابراهيم حلمي العمر على كتاب «األدب العصري» لرفائيل
بطي ،أنه يكاد يقتصر على أغراض ال تعد من األدب العصري« ،فإن ما اختاره للرصافي

والزهاوي والشبيبي ال يتعدى باب ًا أو بابين من أبواب الشعر الكثيرة ،ويكاد يكون جميع ما

أنتجه مقصور ًا على البكاء والنحيب على األطالل الدوارس ،واآلثار الطوامس ،والشكوى
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من الزمان وغير ذلك مما يعد في موضوع واحد ،مع أن لهؤالء األفذاذ قصائد رائعة في

فنون مختلفة ال يرقى األدب العصري بسواها»( .)۳ويندد الزهاوي بظاهرة عدم الخروج على
المضمون القديم لدى الشعراء الذين «افتكروا بعقل غيرهم ،وتظاهروا بإحساس ليس لهم
فنظموا ما هو أشبه بالصدى الذي تردده الكهوف لألصوات ،وال تكاد تسمع من نظم عن

شعور في نفسه ،وما أولئك إال نظامون يقلدون أمثلة سبق زمانها»( ،)4حيث كان الشعر «يمت
إلى شعور بسيط يناسب أهل ذلك الدهر القديم ،وأكثره بكاء على األطالل أو حماسة أو

وصف للناقة أو لبعض الوقائع»( .)4وهذا ال «يتالئم وعصر الحضارة الذي نعيش فيه ،فإن

المجال فيه أوسع من أن يشغله ذلك الشعور المحدود»( ...)4فإذا صادفوا هذا الخروج على

القديم ،سجلوه ألصحابه بالمديح(.)5

أما المضامين العصرية ،فهي هذه األفكار الجديدة التي انشغل بها الشرق على أثر

المواجهة مع واقع الحياة الحضارية الغربية ،ومع الفكر الغربي في كل ميادينه السياسية،
واالجتماعية ،والعلمية ،والفلسفية ،والثقافية العامة ،والتي آمن بها الفكر الجديد وجادل

بها ،يحرص من وراء ذلك على أن يغير بها كل مجاالت حياته ،لكي يرقى بها إلى مستوى
البالد الراقية( .)6وكان الفكر النقدي األدبي قد أسهم في ذلك ،وتلك الغاية همه ،فكانت
مضامين األدب الجديد .ونشير إلى أننا ال نعرض هذه األفكار من خالل األدب ،ألن بحثنا

يدرس األدب على أنه تطبيق لألفكار النظرية المجردة ،وهو ما سنفعله في المبحث الخامس
من هذا الفصل ونحن نبين عالقة األدب بالفكر النقدي ،وأنه انعکاس عن الفكر النقدي .لذا

فنحن نعرض هنا لهذه المضامين بوصفها أفكار ًا مجردة ،متمثلة بكتاباتهم النظرية التي مثلت

أفكارهم التي عبر عنها أدبهم.

 -١المضمون السياسي
قلنا ،إن المعاني السياسية هي أول األفكار االنتقادية لألوضاع القديمة على أثر هذه

المواجهة مع الغرب ،وبها توجه الفكر االنتقادي عموم ًا ،يهدم ما وقف وراء حالة الجمود

الفكري والحضاري ،وكان الفكر األدبي منه .فالمضمون السياسي أول مجال نازل فيه الفهم
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القديم لألدب ،وهو أول فكرة انتقادية أدبية( .)۷ولعلنا نستطيع أن نرد أي فهم لألدب يؤكد

مهمته السياسية الهادفة إلى تلك األفكار االنتقادية األولى التي اتجهت إلى تقويض الوضع

السياسي القديم ...فإذا قرأنا القاعدة التي يضعها الزهاوي لألدب ،والتي يوكل إليه فيها مهمة
الخروج بالناس «من الفساد إلى اإلصالح ،ومن االستبداد إلى الحرية»( ،)۸فإن جذورها هي
األفكار السياسية التي تمثلت بعبارات االصالح والحرية والديمقراطية وغيرها..

وبدافع من هذا الفهم الجديد لألدب ،يؤلف رفائيل بطي كتابه (األدب العصري) فهو

يختار فيه من الشعر ما يمثل «النفس الوثابة والطموح إلى فك األغالل والقيود اجتماعية

كانت ،أو سياسية ،أو أدبية والدفاع عن المرأة»( .)9ولهذا يقول إنه ترك قصائد الزهاوي التي
قيلت في العهد التركي ،ألن «لتأليف الكتب وطبعها ونشرها آداب ًا سياسية كذلك ،فهل كان
من المستحسن أن آتي في كتاب وضع لخدمة النهضة القومية العربية  -كما قال غير واحد

من أدباء مصر -بقصيدة أو أكثر لألستاذ الزهاوي ،قالها في مدح الترك والتغني بمآثرهم

وتقديس رجالهم يوم كان سيفهم مصلت ًا فوق الرقاب ،وأجعل طالب األدب العربي يتلونها
صباح مساء ،في حين كان الترك على ذلك العهد يعملون على محق العرب والقضاء عليهم

عن بكرة أبيهم ،وقد مثلوا بهم ذلك التمثيل الشنيع في سورية والعراق تحت سحابة الحرب

الكونية العظمى»(.)9

ومن هذا الفهم الجديد ،تشكلت في األدب مصطلحات ،من مثل «األدب االستقاللي،

واألدب الجمهوري»( .)۱۰فالمضمون الجديد أو العصري ،مضمون سیاسي ،وقد نظموا

تحت عنوان «الشعر العصري» ،ما ال نجد إال المضمون السياسي مبرر ًا لهذه التسمية(.)11

ناقش الفكر العراقي ،ومنه الفكر األدبي والنقدي األفكار والنظريات السياسية التي

وقف عليها ،واعتقد بما وافق هواه منها ،وجعل األدب من وسائل الدعوة إليها فكانت
مضامين األدب الجديد .وليس من شأننا أن نجمعها كلها ،وإنما نمثل ببعضها مما شغله،

واستدعى اهتمامه ،فنقف منها على االشتراكية ،وكتحديد أولي فاالشتراكية ،تعني،

االشتراك في الحقوق ،في الفكر األدبي والنقدي .كتب بعض األدباء« :ولما كنت (اشتراكي ًا)
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في عقيدتي االجتماعية ،فإني أبيح للجمهور حق (االشتراك) فيما أكتبه لنفسي وفيما أملکه

من هذه الجريدة»(.)12

ووقف منها على ما أسماه (االشتراكية البلشفية) و(االشتراكية المعتدلة) وعرض

آلراء دعاة االشتراكية ،المتطرفين ،والمعتدلين ،وخصومها ..کتب الزهاوي« :ليس لي علم
مفصل باالشتراكية البلشفية ،وال بغيرها من االشتراكيات المعتدلة غير أني أسمع أن البلشفية
فيها غلو ،وأنها تبطل وراثة المال ،وتقتل الرغبة في العمل والتبريز على األقران في معترك

الحياة .وأقرأ رسائل ومقاالت لكثير من الكتاب ،يفندونها فيهما محتجين بعدم مساعدة

الطبيعة للمساواة بين أفراد البشر ،تلك التي تنشدها البلشفية .ويقولون بوجوب أن ينال
ُأولو األعمال العقلية من خيرات الطبيعة أكثر مما يناله أصحاب األعمال البدنية أجرة للنبوغ
ورغبة فيه وإال مات النبوغ ،وانطفأ سراج الذكاء ،وقلت االختراعات واالكتشافات ،فتوقف
البشر عن التقدم .ويدعي المناصرون أن أكبر األسباب للجنايات والتذمر واالضطرابات

بين البشر ،هو الحاجة ،فإذا سدت هذه ،زالت الجنايات واالضطرابات وهدأت النفوس.
ويطلب المعتدلون تكثير أجور العمال ،وتقليل ساعات العمل .ويريد آخرون نزع جانب من

ثراء المثرين ،وصرفه فيما يعود نفعه إلى الناس كافة ،إلى غير ذلك من اآلراء .وقد أخذت

األمم تحور بعض قوانينها مقتربة من االشتراكية المعتدلة»( )۱۳التي يقف في صفها ،إذ ال
يقف في صف االشتراكية البلشفية التي «تحكم ...بالمساواة التامة ،وهي ما تأباه الطبيعة في

األشياء ،حتى فيما نظنه أبسط البسائط ،كالنور فإنه مؤلف من سبعة ألوان ،وإذا أدخلنا في
الحساب األشعة غير المرئية كان أكثر ،وقد جربوا هذه المساواة في روسية الحمراء فرأوا
أن نظرياتهم ال تنطبق على األعمال ،فاضطرهم األمر أن يخففوا من غلوائهم فيرجعوا إلى
االشتراكية المعتدلة ،واالشتراكية المعتدلة تنفع أصحاب المعامل ،كما تنفع العمال ،إذ يبقى

جانب كبير من النفع»(.)14

لقد عملت الصحافة العراقية ،إلى جانب الزهاوي أو غيره ،على تحديد بعض من

طبيعة االشتراكية البلشفية ،وهي تنقل أخبار البالشفة الروس( .)۱5وإذا لم يكن الزهاوي
شديد ًا إزاءها ،فالذي يغلب على صحافة هذه المرحلة ،حملتها الشديدة عليها وعلى دعاتها،
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إذ تخشى «فتكهم الذريع بالعقول والنفوس والنظام واالجتماع والشرائع والتقاليد ...قالوا
للشعب ،إنك مظلوم ،ومظلوم جد ًا ،يظلمك الحكام والرؤساء والمتمولون ،يظلمك رجال
الدين والشرع ،يظلمك القانون والنظام ،وكل شيء يظلمك ،ويستوجب تمردك وعصيانك،

قم بدد واهدم وحطم وبدل وجدد واحكم وشد وال تخش شيئ ًا ..فنشأت شجر ًا ضخم ًا،

ثماره ،الثورة والفوضى اللتان ال تقبالن الحدود واالنتهاء»(.)16

وقد خصصت جريدة االستقالل ،منها سلسلة مقاالت ،تحمل على البالشفة في

االتحاد السوفياتي وتسهم في توضيح طبيعة نظامهم االشتراكي من خالل فهمها الخاص

هي( .)۱۷ولكننا ال نعدم من نصر االشتراكية البلشفية ،وقام يروج لها مؤكد ًا أن تحققها أمر

محتم ،منطلق ًا من تفسير (البلشفية) للتطور التاريخي ،إذ تری االشتراكية ،مرحلة من مراحل
التطور التاريخي ،تحتمها نتيجة الصراع بين طبقة العمال (البروليتاريا) ،والطبقة الرأسمالية،

مالكة وسائل اإلنتاج .فاالشتراكية ،هي نتيجة حتمية لتطور مجتمعات دون أخرى ،هي

المجتمعات التي تشهد تطور ًا صناعي ًا .وهنا يقرر أن التطور يختلف باختالف المجتمعات

البشرية كما يختلف باختالف المجتمعات الحيوانية ،فتطور «األحياء حول القطب الشمالي
ليس کالتطور حول خط االستواء ،وتطور المجتمع ونظمه االجتماعية في قطر زراعي ،ليس

كالتطور في قطر الصناعة والعمال.

وتطور المجتمع ونظمه االجتماعية في شرق أوروبا ليس كالتطور في غربيها .تلك

روسيا ،انظر إليها ،كيف أنها قلبت نظمها االجتماعية ،واستبدلتها بغيرها .وانظر إلى إنكلترا،
إنها وإن كانت محافظة على ما كانت عليه ،متطورة تطور ًا بطيئ ًا ،ولكنه في الزمن نفسه ،غير
التطور الذي حدث في روسيا .كانت النظم االجتماعية في روسيا ،نظم القيصرية المستبدة

الظالمة ،والكنيسة األرثوذوكسية والطبقة األرستقراطية القديمة ،والطبقة الرأسمالية
الحديثة ،فإذا هي اليوم ،نظم العمال والفالحين .كانت النظم االجتماعية في إنكلترا ،نظم
األعيان والمحافظين والطبقة الوسطى الرأسمالية ،فإذا هي اليوم على وشك أن تكون نظم

الطبقة الرأسمالية والعمال فقط ،وستكون كذلك ،وستعقبها حتم ًا نظم العمال وحدهم.

لم يكن في البرلمان اإلنكليزي قبل عشرين سنة نواب من العمال ،ولكنك تری فيه
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اليوم منهم مقدار ًا ال يستهان به .وهذا االعتصاب الهائل الذي حدث باألمس فأدى إلى عطل

التجارة ،وأعمال الحكومة البريطانية أيام ًا نتيجة واضحة للتطور الكائن في إنكلترا ،ولم تكن
هذه النتيجة لتحصل مث ً
ال قبل  30سنة أو  ۲۰سنة وسيكون بعد االعتصاب  -غد ًا  -ما هو

أعظم منه شان ًا»( .)۱۸وهو يقف إلى جانب هذا التطور العظيم الذي يحمله الغد ،وهو مؤمن
بأن هذه «النظم العتيدة الحاضرة ،ذاهبة مضمحلة غد ًا ،وستعقبها نظم غيرها كذلك»(.)18

وال يكتفي الفكر العراقي بعرض الفهم السياسي الغربي لهذه األفكار ،بل يناقشها،

ويسهم فيها ،وسنقف عند إسهام الزهاوي ،وهو يناقش هذه المسألة الخطيرة ،يقول« :وقد
أحببت أن أخوض مع الخائضين في هذا المطلب الحيوي فأكتب ما يبدو لي في هذه العجالة،

فإن المسألة االجتماعية ذات شأن»( .)19يقرر أوالً ،أن التفاوت ،واقع بين البشر في الرزق،
كما يتفاوتون في القضايا الطبيعية ،بل إنه يتوقف على تفاوتهم في هذه« :أرى الناس متفاوتين

في العلم والذكاء ،واإلرادة واألخالق ،والسجايا ،والقدرة على العمل ،تفاوتهم في الطول
والقصر ،والحسن والقبح ،وكل إنسان ينال نصيبه من الرزق والجاه بحسب مقدرته على

کسبهما ،ومالئمة الظروف له»(.)20

ويرى أن أساس هذا التفاوت أيض ًا ،المنافسة في الحصول على ما يزيد عن الحاجة

فإذا قضي على المنافسة ،قضي على التفاوت« :وأرى أن اإلنسان مهما غني فال يأكل أو

يلبس أكثر من إنسان ،إذن ما هي رغبته في أكثر من حاجته .أذلك ألن الخيرات إذا توزعت

بالتساوي لم تكف الناس أجمعين ،وهذا غير صحيح ،فإن الناس على تفاوتهم في نفاسة

ما يطمعون ،عائشون .أم ألن في امتالك األكثر لذة يتسابق الناس إلى نيلها ،وهذا صحيح،
إال أنه مبني على القواعد الدارجة ،أو المنافسة ،فإذا بطلت هذه ،لم يبق لما زاد عن حاجة

اإلنسان لذة ،ولكن ما السبيل إلبطال المنافسة»( .)۲۰وإلى جانب اللذة في الحصول على

ما يزيد عن الحاجة وادخاره ،يبرر هذه المنافسة ،أيض ًا بالحرص على ضمان المستقبل،
والخوف مما يخبئه المستقبل« :إن أساس اإلثرة قديم ،فإن بعض الحيوان يخبئ ما فضل

عن حاجته من المأكول لغده ،واإلنسان ال يدري ما إذا كان في إمكانه أن يكسب في غده ما
يسد به جوعته ،وجوعة عائلته ،ولذلك نراه يخزن األموال التي تفضل على حاجته اليومية،
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ويلتذ بهذا الخزن ،ألن اطمئنانه لحياة المستقبل يزداد بازدياد ما خزنه ويلتذ به لرؤيته إعجاب

الناس به ،ويلتذ به ألنه يقضي به كمالياته»(.)21

إن هذه المنافسة تعني صراع ًا دائم ًا بين البشر ،فيعرض لهذا الصراع الدائر ،ويذكر له

من أشكاله القديمة ،الصراع بين اإلنسان والقرود ،التي هو صنف منها .فلقد «نشأ اإلنسان
من صنف من القرود ،هم أكثر عدد ًا منه وحدثت بينهما حروب دامية طالت وانتهت ببوار

أولئك القرود وسيادة اإلنسان لما له من الحيل ،ووفرة العقل»( .)۲۲وتطور الصراع إلى صراع
بين طبقتين متفاوتتين فقد «نشأ من اإلنسان صنف ،هم األغنياء ،مديرو الشركات ،وأصحاب
المعامل والمصانع والعلوم ،وإخال أن سوف تقع بين هؤالء المعسرين من العمال وغيرهم

حرب أعظم هولاً مما وقع بين اإلنسان والقرود ،فيقهر العلماء الجاهلين ويسيطرون عليهم
مستخدمين إياهم في المنافع ،وهذه الحرب قائمة اليوم بين الصنفين بصورة اقتصادية»(.)۲۳

والجاهلون هم العمال الذين سيقهرهم أسيادهم العلماء ،ألنهم الطرف «األرقی» لديه،
منطلق ًا من نظرية دارون في سيادة األرقی ،الذي هو األقوى« :وأرى المعوزين أكثر عدد ًا

من الموسرين .وقد توحد الحاجة كلمتهم في البالد ،فتكون منهم قوة هائلة يحاربون بها
المستأثرين .وقد بدأ هذا التوحيد في كل بلد على حدة ،وتعدى في بعضها إلى غيره ،فإذا

شمل أهل البالد كافة استطاعوا أن يقضوا على النظام الحاضر بإيعاز زعمائهم اليهم أن

يضربوا عن األعمال أو السلوك بهم طريق ًا أقرب إلى نيل المآرب ،وهذا لن يتم فإن القوة
تغلب العدد .وسوف يخضع المعوزون لسلطانهم كما خضع الحيوان للبشر ،ألنه أرقی منه

والفوز في الغالب للموسرين ،غير أن ما أخشاه هو الحرب العلنية ،ولعلها بعيدة بعد»(.)23

ويحدد بداية الحرب بينهما يوم استغناء أرباب العمل عن العمال باآللة ،أي يوعزه

إلى التطور الصناعي والعلمي المرتقب ،إذ «إن الحرب المنتظرة بين الموسرين والمعسرين
وأصحاب المعامل والعمال ،تشب نارها يوم يكتشف العلم طريقة االنتفاع من القوى الكامنة

في الجواهر الفردة للمادة ،فعند ذلك يستطيع أصحاب المعامل أن يشغلوا معاملهم بآالت

صغيرة وتعب قليل ،فيستغنون عن العمال الكثيرين الذين يقاسمونهم النفع ،وحينئذ يعض
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هؤالء الجوع ،فيثورون في وجوههم ،ويتحد العمال في كل بلد ،ويتحد أصحاب المعامل،

وتقع الواقعة والعاقبة للمرتقين»(.)24

والمرتقون  -كما قلنا  -هم الموسرون ،فالزهاوي ينطلق في تفسيره للصراع التاريخي

من منطلق علمي ،وهو يمزج بين نظرية دارون والنظرية الماركسية التي يخالفها في النتيجة
التي يؤول إليها التطور التاريخي بانتصار الموسرين المرتقين الذين قد يعمدون إلى أسلوب

معين في إبادة القسم المنحط الذي ال يستطيع مزاحمتهم« :وأرى أن سوف يستطيع اإلنسان
الراقي أن يطيل عمره ،باکتشاف ما يزيل داء الشيخوخة وحينئذ تضطر الحكومات أن تسن

قانون ًا تمنع به الزواج بين الصفوف المنحطة إال بعد تجريعها ما يقطع عنها النسل ،أو حقنها

بما يعقمها وحينئذ ال يبقى على األرض سائد ًا إال صنف من اإلنسان هو أرقى منه اليوم،
وهذا هو اليوم الذي يبيد فيه الصنف الراقي ما دونه من أبناء عمه ألنه ال يرى في وجودهم

إال مزاحمة له على الخيرات ،كما أباد اإلنسان في وقته أبناء عمه من القرود»( .)۲4وهذا هو

اليوم الذي يقضى فيه على التفاوت االقتصادي ،فتسود طبقة واحدة ،هي طبقة الموسرين.

فأشكال الصراع الدائر بين البشر ،إذن تتحدد لديه بالصراع االقتصادي ،وعلى جانب

اقتصادي واحد ،إذ «ليس النزاع بين األفراد على النور والحرارة (وهما ما تحتاج إليه الحياة
في الدرجة األولى) فهذان تبذلهما الشمس بجود ،وال على الهواء (وهو ما يحتاج إليه في

الدرجة الثانية) فهو مبذول على سطح األرض ،وال على الماء (وهو ما يحتاج إليه في الدرجة
الثالثة) فهو بفضل األمطار والعيون واألنهار وافر ،بل على الطعام وحده (وهو ما يحتاج إليه

في الدرجة الرابعة) فإن ما تنتجه األرض يكاد ال يكفي جماعة البشر التي يتضاعف عددها

على توالي العصور واألحقاب( .)۲5وهذا هو سبب الصراع والحروب بين الدول ال األفراد
فقط ،فإن «النزاع بين األمم على امتالك األرض هو الستغاللها ،وإخراج الطعام منها أو

االستئثار بها لتقوية نفسها واستخراج معادنها ،وكل ذلك يرجع إلى سد البطن»(.)25

وتتسع دائرة الصراع هذه لما سواهما ،إذ إن «هذا النزاع ال ينحصر في أفراد البشر ،أو

وسنة
في األمم ،بل يشمل أفراد الحيوان والنبات ،فهي أيض ًا في نزاع مستمر ألجل الطعامُ ،

الكون ،هي أن يأكل القوي الضعيف:
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ال ي��ـ��ع��ي��ش ال��ض��ع��ف��ـ��ـ��ـ��اء
()25
أكلتــه األق��ـ��ـ��وي��ـ��ـ��اء»

ال��ن��ـ��ـ��وام��ي��س ق��ض��ت أن
إن م��ن ك��ـ��ـ��ان ضعيفـــ ًا

يرى الزهاوي  -وهو يقسم الحرب أنواع ًا  -أن الحرب االقتصادية ،حرب مستمرة

استمرار الحياة ،ولهذا ،ال ينتبه إليها الناس ،ألنها حرب مألوفة« :الحرب حربان :سلمية،
وأسميها الخفية ،وهي التي تقع بين فترات الحروب التي تثور آونة وأخرى بين شعبين،

وهذه مقصورة على المنافسة والتغالب بين األفراد والشركات .ودائمة ،تبدأ من أول الحياة

إلى آخرها .ولمألوفیتها ،ال ينتبه إليها الناس إلى أنها حرب تطحن الضعيف ،وتزيد القوي
قوة .وشعبية ،أسميها العلنية وهي التي تثور بين شعبين ،أو قسمين من الشعوب المتحالفة،
مقصودة بها إذالل شعب برمته وامتالك أرضه ،وهذه لعدم مألوفيتها تظن أنها وحدها

الحرب»( .)۲6وينسب إلى العامل االقتصادي ،أيض ًا ،سبب النوع الثاني من الحروب التي
تشب بين الدول واألمم فتستعمر بعضها ،فاالستعمار أسبابه اقتصادية ،وعليه ال غنى لألمم

من الحروب ما دامت هذه األسباب عام ً
ال محرك ًا ،فليس «االستغناء عن الحرب ممكن ًا،
كيف والحياة ذاتها قائمة بها .ماذا تفعل األمم القوية ،وهي في كل عصر يتضاعف عدد
أفرادها .كيف تسد حاجتها إلى المواد األولية ومن أين تأتي بالرزق الكافي لتدفع جوعها
فتعيش ،واألرض التي تمتلكها ال يتضاعف نتاجها تضاعف األمة .أتصبر على الضرورة

والجوع ،أم تشن الغارة على جيرانها ،وتقتحم الحرب لتسلب بها أرضها فتسد عوزها وتمأل

بطنها ..فهي تعد المعدات النتزاع ما في يد الغير قبل أن تضعف فينتهز ذلك الغير الفرصة،
ويسطو عليها الغتصاب ما في يدها ،األمر الذي كان لو فعلته أبقى لحياتها ،فلم تكن فريسة
المفترسين»( .)۲۷إن هذا مما تسلم به األمم القوية وتسير عليه ،فليس «في األمم الراقية من

ال تستعد للحرب إما دفاع ًا عن حوزتها ،أو طمع ًا بمملكة غيرها ،وأكبر دافع لها إلى الحرب
هو رغبتها في توسعها بإخضاع الغير وإدماجه في نفسها وإضافة أرضه إلى أرضها ،حساب ًا

للطوارئ إذ تعلم أن الضعف مهلكة ،وأن على األرض القوي المسيطر»( .)۲۸بل هو أمر

سارت عليه األمم الماضية فلم «تنم الدول في الماضي فتكبر كبرها هذا إال بطريق الغزو
واالمتالك فهي اليوم تستمر على خطتها إنما تحسب حساب الدول المراقبة لها فتخشى أن
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ال تقوى عليها فتفشل وتخسر ما في يدها ،ولذلك تراها تبث العيون لتعرف درجة ما لديها
من القوة وخططها وتتحين الفرصة ،فإذا وجدتها أعلنت عليها الحرب محتجة بسبب تختلقه

وتكتسح أرضها ،وتقلم أظفارها أو تسحقها غير راحمة»(.)28

ويفسر تعرض الدول الضعيفة لالستعمار واالنتداب بالمنافسة االقتصادية بين الدول

القوية ،وما بقاء الشعوب الضعيفة «سليمة إال لتحاشي بعض األمم القوية البعض اآلخر ،وكل

منهما يتحين الفرصة للوثوب على اآلخر والقضاء عليه وكان من مصلحة الشعب الضعيف
أن يغتنم فرصة المراقبة بين الدول القوية فيقوي نفسه حتى يبقى بمأمن من المطامع .ولكن

الغالب هو أن الشعوب الضعيفة جاهلة تتبع معتقداتها الباطلة في الحوادث وتنقاد إلى ما ألفته
من الحياة الرثة فال تقدر قيمة القوة ،فتلهو بمالذها وهي تشاهد األفواه مفغورة البتالعها،
وإن انتبهت للخطر فال تنتبه لما يجب أن تتخذه ذريعة لصيانة نفسها على أن تكون لقمة

سائغة لتلك األفواه ،ولذلك ترى بين آونة فأخرى واحدة من هذه الشعوب قد ذهبت فريسة
لدولة باسم االنتداب أو غيره»( .)۲۸وهذا ما حصل لشعوب الشرق التي هي وحدها عرضة
لالستعمار والسيطرة عليها ،فليس في الغرب أمة «إال وهي قوية أو محمية بأمة قوية ،فال

خوف عليها من ضياع ممالكها إال في ظروف خاصة ،بخالف أمم الشرق فإن أكثرها ضعيفة

تستنجد أرواح األموات إلغاثة األحياء ،ولذلك ترى األنظار متوجهة نحوها يستبين الجشع

من خاللها وهي في كل وقت عرضة لطمع الطامعين ،وبطش الفاتحين ،وقد امتلكت األمم

القوية كثير ًا من أوطانها ،واستأثرت بالخيرات التي كانت ألصحاب تلك األوطان وحدهم،

وأذلتهم لسلطانها ،وهي لم تشبع بعد ،بل طامعة في امتالك ما لغيرهم أيض ًا من األرض»(.)29
إن سالح الدول الشرقية ضد االستعمار ،هو االتحاد ونزع الماضي ،فلقد «رأت الشعوب

الشرقية بعينها عاقبة الجهل والكسل ،فما لها اليوم إلعادة استقاللها في البالد المنتزعة من

أيديها أو لحفظه في البالد التي لم تنتزع بعد إال االتحاد فإنه يخلق من الضعف قوة ،وإال

التسرع إلى أخذ العلوم العصرية التي هي أساس قوة األمم الغربية ،فتفتح المدارس ،وترسل
البعثات لتتعلم طرق التعليم كما فعل اليابان .وإال اإلقالع عن العادات الضارة والمعتقدات

الباطلة التي تثبط العزائم تلك التي ورثتها من آبائها األولين يوم كان الجهل ضارب ًا أطنابه
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مخيم ًا .وإال اإلقدام بعزم يفل الحديد على تحسين نظام األسر والعائالت وجعل الزواج
والطالق جاريين على وجه معقول ال يسبب خراب البيوت وتعاسة أهلها ،وباالختصار ،إال

نزع كل قدیم ضار ،واألخذ بكل جديد نافع»(.)30

ويتحدث الزهاوي ،مرة أخرى ،عن رأيه الخاص باالشتراكية في «الجمهورية

المستقبلة» ،التي تعني عنده مدينة المستقبل الفاضلة ،وال يدري إن كان قد سبقه إليها بعض
منظري االشتراكية ،فما يذكره خاص به« :ولعل بعض االشتراكيين قد سبقني إليها ،وأنا

ال أعلم لقلة ما تلوته عن االشتراكية»( .)۳۱وجمهوريته تقوم على المساواة في الحاجات
الضرورية مع إبقاء التفاضل في الجاه والمنزلة« :إني ألتصور للمستقبل جمهورية تخالف

جمهوريات عصرنا وما تقدمها معتقد ًا فيها السعادة للبشر كافة .وأقول باحتمال أن يجيء

يوم يطبق عليها اإلنسان فيه اجتماعه .وهذه الجمهورية مبنية على المساواة بين الناس في

الحاجيات مع بقاء التفاضل في الجاه والمنزلة»(.)3۲

ويوزع الزهاوي األعمال في جمهوريته ،كما فعل أفالطون ،ولكنه يشبهها بخاليا الجسم

اإلنساني ،فتتفاوت األعمال تبع ًا لتفاوت الوظيفة التي تؤديها بعض الخاليا« :وهي جمهورية
طبيعية اقتبستها من جمهورية خاليا الجسد ،فأقول :غير خاف أن اإلنسان كالحيوان والنبات

مؤلف من ربوات من الخاليا إدارتها جمهورية ،فقد قسمت بينها األعمال ،وأناطت كل عمل
بطائفة كبيرة منها متوخية في ذلك أن تقوم كل طائفة بالعمل الذي تحسنه .وهذه األعمال
متفاوتة تشمل أعمال األعضاء للجسد جميعها .وأهم هذه الخاليا ،هي خاليا المجموع

العصبي فهي في الجسد بمثابة رجال السياسة والعلم ،وفيهم المهندسون واألطباء وغيرهم
من أصحاب األعمال العقلية .وهناك أعمال دون أعمال هذه الحركة والتمثيل والتوليد
وتوزيع الدم والتنفس ودفع ما دثر من الخاليا إلى خارج مملكة الجسد ،إلى غير ذلك من

ضروريات الحياة لبقاء الفرد والنوع ،تقوم بها خاليا هي بمثابة العمال»(.)32

وفي جمهورية الجسد تحصل كل الخاليا على حاجتها ،كما أنها تعمل فهي «توزع

على الخاليا كافة ما تحتاج إليه من الغذاء على السواء ،سواء كانت راقية كخاليا المجموع

العصبي ،أم منحطة كخاليا بقية األعضاء ،وذلك هو الدم الذي تحمله الشرايين إليها نقي ًا
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صافي ًا ،ويعود حام ً
ال األقذار بواسطة األوردة .وفي هذه الجمهورية تشبع كل الخاليا،

فال يتضور القسم األكبر جوع ًا كما هي الحالة اليوم في المجتمع البشري ،وقد ارتبطت

أصقاع مملكة الجسد بنوعين من األسالك التلغرافية ،أحدهما للحس ،واآلخر للحركة
هي األعصاب المزدوجة المتفرعة من الدماغ الذي هو بمثابة المركز للجمهورية ،ومن
النخاع الشوكي في داخل فقرات الظهر .ولها قنوات تبعث بها الدم أحمر غذاء للخاليا ،هي

الشریانات ،وقنوات أخرى ترجع الدم أسود حام ً
ال للجثث الميتة ،هي األوردة ،كما قدمنا،
وهناك جهاز ألخذ األوكسجين من الهواء وطرد الحامض الكربونيك ،هو الرئتان .وآخر

لتوزيع الدم ودفعه في الشريانات واألوردة ،هو القلب .وفي الدم جيش عرمرم من الكريات
البيض ،وظيفته محاربة المكروبات الغازية لهذه الجمهورية ،وهي في الغالب تظهر عليها

وتذيقها البوار»(.)33

وجمهوريته يطبق فيها هذا النظام الذي تسير عليه جمهورية الجسد اإلنساني ،فالكل

يحصل على حاجته لقاء عمله ،وهي تعتمد المساواة االقتصادية وتطرح التفاوت الطبقي،
فهو يتصور «إمكان تأليف جمهورية على شاكلتها ،تقسم األفراد بحسب استعدادها إلى

أقسام من سياسيين ،ومهندسين وأطباء وعلماء ،لكل فرع ،وقضاة إلى غير ذلك .وتعين لكل
أحد وظيفته في قسمه فال يتعداها إال إذا أثبت أهليته لما فوق ذلك القسم .وتؤلف لكل قسم

مدارس ،وتلغي قيمة النقود وتنزع األمالك من يد ممتلكيها ،وتبطل وراثة المال ،وتطعم
أفراد كل قسم في مقابلة العمل ،وتؤلف لجان ًا إلحضار مواد الطعام ،وأخر لتوزيع ما يحتاج
إليه أفراد هذه الجمهورية من الطعام والشراب والثياب على قدر حاجتهم ،ولجان ًا أخر لبقية

الحاجات ،فحينئذ تزول الجنايات التي تسببها الحاجة والجوع ويسعد الناس كافة في ظلها،
وال يبقى ألحد تذمر من الحكومة»(.)34

لكن هذه الجمهورية ال ينعدم فيها التفاوت غير االقتصادي ،حيث يحظى القسم الراقي

بالجاه والمنزلة بسبب ما يتمتع به من موهبة وكفاءة ،ففي «هذه الجمهورية يمتاز القسم الراقي

عن بقية األقسام في االعتبار والمنزلة والجاه هذا االمتياز كاف لتوليد الرغبة في االختراع

لمن لهم استعداد له ،فال يبقى المحذور الذي يورده المحافظون على االشتراكيين من أن
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التساوي يميت الرغبة في االختراع واالكتشاف»( .)۳5وإذا سلم لما يوردونه من محذور ،فقد
يتخذ الجاه والمنزلة صفة اقتصادية ،وبهذا فليس هناك من مانع من التفاوت ،ولكن بشرط

توفر حالة الشبع للجميع ،وليس «هناك من مانع لجعل طعام القسم الراقي أتقن من طعام بقية
األقسام وثيابهم أظرف ،ألن المطلوب هو التساوي في الشبع على وجه ال يبقى معه جائع.
والجمهور ال يستاء من هذا الفرق لعلمهم بأهمية وظيفة هذا القسم الساهر على راحتهم ،بل

الواجب جعل الطعام والثياب أقسام ًا ثالثة ،األول للقسم األرقی والثاني لألوسط ،والثالث
لألدنى .وإذا أثبت أحد أهليته للقسم األعلى من قسمه فإن هناك لجنة التقسيم ترفع درجته..
وإذا أظهر أحد من القسم الثاني ،أو الثالث مث ً
ال نبوغ ًا في عمله فوق أقرانه ترفع منزلته وهو
في قسمه ،ويزداد في جاهه ويجعل طعامه كطعام ما فوقه في النفاسة حتى ال يسد باب النبوغ

في كل عمل»( .)۳5ويفترض  -بعد ذلك -أن أفكاره هذه ستلقى معارضة أعداء االشتراكية

ممن أثروا دون وجه حق وال كفاية« :هذه هي جمهوريتي التي أتخيلها ،وال أری من مانع عن
تأليفها إال معارضة األثرة فإنهم ال يريدون أن ينزع عنهم ما امتازوا به من النعيم الذي يرتعون

فيه ،عدا خوفهم من أن يسجلوا في القسم الثاني أو الثالث لريبهم في مقدرتهم العقلية»(.)36

وإذا خاف الزهاوي المعارضين على تأليف جمهوريته ،يرى كاتب آخر أن سيادة أية

فكرة ال تتوقف على قوة معارضيها وأتباعها ،وإنما على ما تنطوي عليه من حقيقة ،لذلك

ال بد من أن تتحقق االشتراكية ،ألن لها من قوة الحقيقة ،ما يمكنها من ذلك ويعرض لما
«يقول ابن المقفع (إن من وضع كتاب ًا ،فقد استهدف فإن أجاد فقد استشرف ،وإن أساء ،فقد
استقذف) ،ألن من عرض على األفكار معنی فقد عرضه لنقد الناقدين ،وقول القائلين .وقد

يكون النقد مدعاة إلظهار المعنى وهو سافر المحيا جميل المنظر .وال يذهب بنا الحسبان
إلى أن جمال المعنى وصحته يتوقفان على حذق النقاد ومهارة المدافعين ،بل على ما فيه من

حقيقة وجمال .وقد ذكر هذا المستر رمزي ماكدونالد في مقدمة كتابه (الحركة االشتراكية)،
فقال ما مؤداه ،إن نفوذ المبدأ وصحته ال يرتكزان على مهارة الخصوم في تقويض معاقله

الخارجية ،وال في تمكن المدافعين من الذب عنه ،بل بما فيه من صحة وحقيقة ،فلم تضعف

الحركة االشتراكية وخصومها من أرقى الناس علم ًا وأفصحهم بيان ًا وأبلغهم منطق ًا وتدلي ً
ال
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ما دام لها من طبيعة الحياة الحاضرة ناصر ًا ومؤيد ًا ،فالمعنى الجميل الصادق ال تغيره وقدة
الحاسد أو وخزة المعاند»( .)۳۷ويستشهد بما كان من أمر الصاحب بن عباد الناقد الشهير

«فإنه لم ينل من أدب المتنبي إال روعة وجماالً .كما لم يصب منه ،ابن خالويه ،إال ما يصيب
الزهرة الشذية من مر النسيم»(.)37

وعندما يخاف الزهاوي أو غيره األثرة وأصحاب الجاه ،ويؤكد معاداتهم االشتراكية

تؤكد الصحافة العراقية في تلك المرحلة أن الطبقة المسحوقة والعمال يناصرونها ،إذ هي
سالحهم الفكري ضد الطبقة المتنفذة ،كما تلتزمهم هي ،ولذا تجعل األحزاب االشتراكية

من أهدافها «ترقية العمال وتنويرهم»( ،)۳۸أو «تنویر طبقة العوام»( .)۳۸وبسبب التزام الفكر
االشتراكي الطبقة المسحوقة الجائعة ،تری الدول الرأسمالية أن الحل الوحيد للمسألة
األوروبية مع «البلشفية» التي تتبنی االشتراكية العلمية ،والتي أخذت تسري نحو الغرب

بقوة ،هو تخفيف حدة الجوع( .)۳۹وقد أصبح هدف السياسة البريطانية إبقاء «روسيا» في
حالة الضعف والفقر ألنها منبع هذه األفكار( )40التي لم تسلم بقعة من أراضي أوروبا من
خطرها ،وقد ازداد الخوف من تأثيرها في أثر محاولتها الدخول إلى قلب إنكلترا الحصين،

والعبث بما فيه من حب المحافظة والنظام والسكينة(.)41

 -٢المضمون االجتماعي
ارتبط المضمون االجتماعي بالمضمون السياسي ،وحدوا به األدب ،فليس «األدب

مجموع قصص أو أساطير فكاهية ،أو منظوم ًا للتقريظ ،إنما األدب في كل أمة الفن الذي

يقصد به تهذیب عاداتها ،وتلطيف إحساسها ،وتنبيهها إلى عمل الخير وتجنب الشر،
واألدباء حقيقة هم ساسة أخالق األمم»( .)4۲فاألدب وسيلة سياسية واجتماعية في الفكر،

وقد نجده ينظر إلى كل اإلنتاج الفكري على أنه كذلك كما جاء في افتتاحية العدد األول من

(صدى بابل)(.)43

والمضمون االجتماعي ،مضمون جديد أو عصري ،فدعاة القديم يشهرون تسمية

«المذاهب الجديدة أو المبتدعة» في وجه «المذاهب الحقة» التي يدعو إليها المجددون في
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الميدان االجتماعي كي يرغبوا عنها ..بعض الكتاب كتب عن هذا« :في نفوسنا داء عضال

تسرب إليها من فساد الرأي الذي أعمى بصائرنا عن رؤية عيوبنا االجتماعية التي عكفنا

منطوين عليها ،النحيادنا عن سبل الحق واتباعنا ضالل البدع وبدع الضالل.

لضالل البدع نفوذ قوي ،يؤثر في النفوس الضعيفة بسرعة مدهشة ،وطور غريب ألنه

يتمثل أمامها بلطافة عارية ،ويدنو منها بشكل جذاب ،حتى إذا ما تمكن من الحلول فيها

رسخ في مكامنها ،فأصبح اآلمر الناهي عليها ،يمزق رداءها اإلنساني ويقودها إلى مهاويه
الجهنمية .وما علة ذلك ،إال ألن ابن آدم يميل بطبعه إلى االنقياد لعوامل الشر والضالل،
ويرفض رؤية وجه الحقيقة التي قيل إنها (مرة) لنزاهتها التي جعلتها أجل شأن ًا ،وأرفع

قدر ًا ...نريد في مقالنا هذا أن نقول كلمة عن حاالتنا الروحية ،ونكشف الغطاء عن موقفنا
االجتماعي إزاء کراهتنا للمذاهب الحقة التي أسميناها بالمذاهب الجديدة»(.)44

وإذا كان هذا حقيقة الموقف االجتماعي تجاه هذه المذاهب الجديدة ،يقدر

المصلحون ما سيواجههم من المتعصبين ،ولكنهم يقدمون النفع العام على األمن والسالمة،

وهذا ما يقولونه على لسان أحدهم« :أرجو أن ال يتهجم علي المتعصبون ،الذين ال يقدرون

الخطر المحدق بالمجتمع إذا لم نصلح ما نراه مضر ًا به ضرر ًا بليغ ًا ،فإني في قولي هذا
ال أجبر أحد ًا على العمل به ،فمن ال يريد ،ال يأخذ به ،وما أنا إال نذير العقل ،قد صرحت
برأيي حب ًا بالمجتمع الذي أنا فرد منه على علمي بما قد يلحقني من المقت»( .)45وينحون
بالالئمة على من كان مفروض ًا فيهم أن يكونوا قادة األمة الجاهلة كنه المذاهب الجديدة ،إذ

تركوهم وحدهم في الميدان ،فإنه «مما ال ينكر أن بالدنا ليست فقيرة كل الفقر من رجال

العلم واألدب وهداة الحكمة والفضيلة ،ذلك ألنها من حيث التربة واإلقليم مساعدة لجمع
المواهب المذكورة بين تعاريج أدمغة لفيف من أبنائها الذكيين فطرة .وفي استطاعتنا أن

نجاهر بأن ذلك اللفيف العالم الراقي لم يؤد واجباته االجتماعية ،ولم يقم بما عليه من
الفروض القومية نحو أمته وبالده في إرشاد مواطنيه ،والسير بهم حيث معرفة كنه الحقيقة،

واتباع سنن المذاهب الحقة ،التي كرههم إياها من سماها بالمذاهب المبتدعة»(.)46

ليس من شأننا أن نجمع كل األفكار االجتماعية التي خاضوا فيها والتي جعلوا أدبهم
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وسيلة للدعوة إليها إنما نمثل ببعضها ،ونقف على ما يتصل بقضية المرأة منها..

لقد تنبه الفكر في العراق على أثر االتصال بالغرب ،ليعرف أن المرأة في الشرق منتقصة

الحقوق إلى جانب ما تحظى به المرأة الغربية ،فليست «المرأة المسلمة مهضومة من جهة
واحدة ،بل مهضومة من جهات عديدة:

ولو كان رمحـ ًا واح��د ًا التقيــته

ولـــــكنه رمـــح وثــان وثـالــث

فهي مهضومة ،ألن عقدة الطالق بيده ،يحلها وحده! وال أدري لماذا يجب رضاء

المرأة في االقتران ،وال يجب رضاها في الفراق الذي تعود تبعته عليها وحدها .وهي

مهضومة ألنها ال ترث من أبويها إال نصف ما يرثه أخوها الرجل ،وهي مهضومة ألنها وهي
في الحياة مقبورة في حجاب كثيف يمنعها من شم الهواء ،ويمنعها من االختالط ببني نوعها

واالستئناس بهم والتعلم منهم في مدرسة الحياة الكبرى؟ وليست المرأة المسلمة مهضومة

في الدنيا فقط ،بل هي مهضومة كذلك في اآلخرة ،ألن الرجل المصلي يعطى من الحور من
سبعين إلى سبعين ،وأما المرأة المصلية ،فال تعطى إال زوجها»(.)47

ورد في دفاعه عنها حجة من برر اضطهادها بأنها ليست األرقی عقالً« :نعم إن بعض

النساء في الغرب دون أكثر الرجال فيه عقالً ،كما أن بعضهن أرقی من بعضهم ،وكما أن

بعض الرجال أرقی من بعض الرجال ،فهل يجوز على هذا األرقی منهم أن يغتصب حقوق
األدنی ،وإن نساء الغرب أرقى من حيث المجموع من رجال الشرق ،فهل يجوز إذا اجتمعا

لداع حيوي أن تهضم هذه النساء المرتقيات حقوق هؤالء الرجال المتأخرين ،بل هل يشايع
االرتقاء هضم الحقوق ،وهو الذي يأمر بالرحمة والمساواة»(.)48

إن الحقوق االجتماعية التي طالبوا بها للمرأة ،يرجع أمرها إلى هذه المقارنة بين

أوضاعها االجتماعية واألوضاع االجتماعية للمرأة الغربية ،فطالبوا بما وجدوه سائد ًا منها

في الغرب ،وكان مما تعرضوا له مسألة الزواج والطالق فيدعون إلى أن يؤخذ بأعراف

الزواج في الغرب ،وأن تؤلف العائلة على النحو الذي تؤلف فيه بالغرب ،وهو فارق مهم
بين الغرب والشرق ،بل إن «أهم فارق بين أهل الغرب ،وأهل الشرق هو تأليف العائلة الذي
231

تطور الفكر النقدي األدبي في العراق

هو عماد المجتمع .وأساس العائلة ،هو الزوجة ،تلك التي يحسن الغربي اختيارها فال يقدم

على الزواج بها إال بعد أن يختبر أخالقها في مجالسات ،كما تختبره هي»(.)49

إن عدم االهتمام بهذه المسألة ،يقف وراء الكثير من حاالت الطالق وتعدد الزوجات

في الشرق ،فكثير ًا «ما تترتب األضرار على الزواج قبل النظر في مجالسات علنية إلى محاسن
الوجه واألخالق ،فكم من مرة طلق فيها الزوج حليلته ألنه رآها في ليلة زفافه على خالف ما

يميل إليه ذوقه من الحسن واألخالق .وهب أنه أبقى عليها زمان ًا ،ولكن ،هي الكراهية تفعل

مفاعيلها فهو يمل عشرتها ويطلقها بعد حين ألقل سبب .وكذلك األمر في جانب الزوجة
فإنها إذا لم يرق الزواج في عينها تشقى به ،وتبقى طول وجودها في قربه تعسة ،تندب حظها

ويخيم النحس في البيت ،وتكون حياة العائلة مريرة ،وهذه الحالة من جملة األسباب التي

تدعو الرجل أن يكثر من الزوجات مؤملاً أن يصادف فيهن من توافق ذوقه»(.)50

والزواج عند الغربي «يكون في الغالب ..بعد الحب المتبادل الذي ال تفصمه السنون

بعد االقتران بخالف الشرقي فإنه ال ينظر إلى الزواج إال بعين الشهوة الحيوانية ،فهو بعد

أن ينال منها ما يطفئ شهوته يحتقرها فال تحفظ في نفسها له كرامة ،بل تضمر له الكراهية

مقابل کراهته وتتخونه إذا وجدت فرصة .وأما الملل التي تجيز تعدد الزوجات ،فالخطب
هنالك أكبر ،فإن الزوجة التي ترى لها شريكات يحتضنهن زوجها تمقته وتمقت أزواجه ،فال

يخلو البيت في يوم من األيام من النزاع .وقد يؤول هذا النزاع إلى الضرب وتنهال الشتائم،

وتعلو األصوات ،وقد ينتهي بطالق إحداهن ،وقد تقتل الضرة ضرتها أو ابنها بالسم ثم تظهر
جريمتها ،فتسجن ويخرب البيت»(.)51

ولهذا يدعو الزهاوي إلى إعطاء الحرية للمرأة وللرجل في اختيار الزوج والطالق منه

ومع أنه يحبذ في «جمهوريته المستقبلة» أن ينحصر الزواج والطالق بين أفراد كل قسم من

األقسام التي قسم جمهوريته عليها ،إال أنه ال يمانع في أن تتجاوز هذه األمور التقسيم الذي
اقترحه لئال يكون قيد ًا أمام حرية االختيار منطلق ًا من آرائه االجتماعية التي نادى بها طويلاً :
«واألقرب لتمهيد الرقي وتسريعه هو أن يتزاوج كل قسم فيما بينهم بعد أن يجعل التقسيم

شام ً
ال للرجال والنساء ،فتأتي الوراثة بعد تكرر البطون باالستعداد للنبوغ في ذلك القسم.
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وال يجوز أن يوظف الولد بوظيفة أبويه إذا قصر استعداده عن استعدادهما ،بل يرد إلى القسم

الذي يناسب استعداده وال يجبر الفرد على الزواج من قسمه وال ضير في أن يكون الزوج في

قسم والزوجة في آخر ،وإال كان األمر مثار ًا للتذمر والنزاع ،بل يناط الزواج برضی الطرفين،
والفراق برضى أحدهما أي ًا كان ،إذ ال يجوز أن يرتبط اإلنسان بآخر وهو يكرهه»( .)5۲ويرى
أن «الطالق نافع إذا تنافر القلبان ،وكان ذلك التنافر راسخ ًا ال يزول بالوقت ،ولكن ما الحيلة

إذا كانت عقدة النكاح في يد الزوج وحده ،فهو يحلها متى شاء لسبب أو لغير سبب ،كأن

المرأة نعل الرجل يخلعها متى شاء ،وربما طلقها في سكرة ،أو لقسم بالطالق حنث فيه،

أو غضب وقتي فتركها من غير ولي ،وترك أطفالها منه يبكون لبكائها ،أو ردهم إلى نفسه
وحرمها من جوارهم ،فيا للظلم ،ويا للشقاء»(.)5۳

ويؤكد أن ما ينادي به من أن يجعل الطالق في يد الزوجة أيض ًا ،له أصله في التراث

الديني« :ولما صدع به مسوغ من قوله تعالى( :ولهن مثل الذي عليهم بالمعروف) ،وال

أسهل من أن تؤول النص الجاعل للطالق في يد الزوج لمعارضة العقل له عم ً
ال بالقاعدة
التي أوردناها فيما سبق لعلماء الكالم»( .)54فهو يناقش الذين احتجوا بالشرع اإلسالمي بأن
النصوص اإلسالمية في هذه القضية تحتمل التأويل لصالح المرأة ،فيكون لها حق طالق
الرجل ،كما هو حق له« :أجاز المسلمون أن يقسو الرجل فيطلق المرأة ويستبدلها بغيرها

کسقط المتاع راد ًا إلى حضنها أطفالها الذين هم نتائج شهوته غير راحم لدموعها وال مصغ

لنشيجها ...لماذا لم يجز المسلمون أن تطلقه لتنجو من شراسته ،وقد قال تعالى في كتابه

المبين بعد آية الطالق( :ولهن مثل الذي عليهن) ،لماذا ال يكون لها هذا الطالق مثل ما هو
عليها ،لتعم المساواة ،وتسود العدالة كما هو مدلول اآلية»(.)55

والمسألة األخرى التي تعرضوا لها هي حجاب المرأة الشرقية ،فيدعون إلى أن

تسفر المرأة ألنها كذلك في الغرب ،فقد «أدرك بعض الشعوب ،أو قسم منها هذا الخطر

الجليل الذي يهدد مجتمعها فخفف من الحجاب فأصبحت النساء حاسرات كالرجال مع
المحافظة على اآلداب كما حدث في اآلستانة .أما الغرب ،فقد وصلت النساء فيه حد ًا من

الرقي يؤهلهن للدخول في البرلمانات بصفة النيابة ،في الوقت الذي يشتم فيه األكثرون منا
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ذلك الجسور القائل متفادي ًا بضرر الحجاب ويرمونه بقلة الغيرة مع أنهم األجدرون بهذه
الوصمة»( .)56إن بلوغ الرقي الحضاري الذي لألمم الغربية ،يستدعي األخذ بأوضاع المرأة
الغربية ،إذ يربطون بين سفور المرأة الغربية والتقدم الحضاري الذي عليه الغرب« ،ولذلك

ال نرى في المسلمين حتى بين الطبقة المستنيرة بالعلوم منهم من يكتشف اليوم أمر ًا جديد ًا
كما يكتشف الغربيون الذين ال يحجبون نساءهم كل يوم سر ًا من أسرار الطبيعة ينفعهم في
حياتهم ،وهذا ضرر فادح بالهيئة االجتماعية ال يمكن إزالته إال إذا انتبه له عقالء المسلمين
فكسروا سالسل العادات ،ورفع سببه الذي هو الحجاب ،وليس ذلك بثقیل إذا أتوه من باب

الحكمة ،فأشاعوا مضاره ،ورفعوه تدريجي ًا ،وإال دارت عليهم الدائرة وانحط المجتمع ،فلم

يقدر أن يزاحم الغربيين المشمرين للسعي في طريق االرتقاء.

ضحجابتشقىبهالمسلمات»......

أخ���ر المسلمين ع��ن أم��ـ��م األر

()57

ويعددون مضار الحجاب ،ليرغبوا عنه« :وأما ما يترتب على الحجاب من مضاره

فكثير أولها ،أن المرأة المحجوبة تفقد الثقة بالرجل ،فال يكبر عليها أن تخونه .والثاني ،أن

المحجوبة إذا مشت إلى محل الريبة ،فال تخشى أن يعرفها أحد في الطريق .وأما المكشوفة

فهي تخاف على شرفها ،وعلى سمعتها من الدخول في باب الريب لعلمها أن الناظرين إليها
يعلمون أنها بنت فالن وأخت فالن وزوجة فالن والثالث ،أن الحجاب منع ،واإلنسان لما

كان حريص ًا على ما منع كان مقدم ًا على هتكه بطريق غير مشروع ..والرابع ،أن الحجاب

سبب العتزال النساء ،وشيوع ما تحمر اإلنسانية خج ً
ال منه في منادمة الغلمان ،األمر الذي
يكسر من عزة النفس ،ويضاد الطبيعة ،ويجلب األمراض ويقلل النسل .والخامس أن
الحجاب يسيء ظن الغريبين بنا ،فإنهم يقولون ،لو كان المسلمون واثقين بعفة نسائهم لما

ضغطوا عليهن هذا الضغط اللئيم ،فأخفوهن عن عيون تطمع النظر إلى وجوههن النضرة؟.
والسادس ،إن الحجاب فيه مخالفة للطبيعة ،وإضعاف للبصر الذي هو أهم الحواس التي

يتجهز بها اإلنسان لكفاح الحياة ،وظلم وظالم ،وغم دائم وحزن طويل ال ينقضي إال
عند انقضاء الحياة عندما يتغير هذا الحجاب إلى حجاب القبر ،ويأس ينخر سله الرئتين
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فيعجل الموت .والسابع ،أن الحجاب سبب في األكثر لتنافر الزوجين ،فال يعيشان في وئام،

ألنهما لم يقترنا بانتخاب الواحد لآلخر .والثامن ،أن الحجاب يراد للعفة ،والعفة ال تدوم
بالضغط ..والتاسع أن الحجاب مضيعة للحقوق ،فإن كثير ًا من الطامعين سجلوا أنهم اشتروا
عقار ًا من امرأة وشهد بذلك الشهود ،ثم تبين أخير ًا أن البائعة ليست المالكة للعقار المبيع
ولكن الشهود جهلوا هويتها بسبب الحجاب .والعاشر ،أن الحجاب سبب لعدم االختالط
وعدم االختالط سبب للجهل ذلك الحاط باإلنسان إلى منزلة البهيمة .وهل يرجى نهوض

ألمة نصف أهلها جاهالت ،والجهل إذا دام أعصر ًا ،فإنه سبب للبالدة تنتقل لرسوخها بطول
أمد وجودها إلى األعقاب ،الذكور منهم واإلناث فيكونوا بأجمعهم بلیدین»(.)58

لقد كانت الدعوة إلى رفع الحجاب من أخطر المسائل االجتماعية التي تبناها الفكر

الجديد ،ذلك ألنها أكثرها حساسية اجتماعية .ولقد واجهها الناس على أنها شيء عجيب

شغلهم عما سواه ،فكانت ثورة فكرية ألهتهم عن كل ثورة ،حتی کتب بعضهم عما أحدثته
قصيدة الزهاوي في سفور المرأة« :لقد أرسل الشيخ في األيام األخيرة بقنبلة شعرية من هذا

الطرز إلى سوريا فانفجرت في جريدة (الميزان) الدمشقية ،وتطايرت شظايا في البالد العربية،
فأثارت فتنة فكرية عظيمة ألهت الكتاب والشعراء لحظة من الزمان عن الثورة السورية»(.)59

ولقد جوبهت بسالح الدين ،فدعاة السفور يريدون أن ينالوا من الدين ،كما يقول دعاة

الحجاب .وعندما كثر الجدال في هذه المسألة ،ال سيما في جريدة العراق ،انبرى األثري
ليتخذ من الدين حجته التي يهاجم بها السفوريين ،ويقول إنها مسألة إسالمية ،فيرد عليه
أحد دعاة التجديد بأنه ال يمتلك إال ذريعة واهية يفتري بها على الدين« :فمخلوق هذه

صفاته ،يأتي اليوم باسم الدين ليفتري على جريدة العراق وصاحبها ،وجميع المشتغلين بها،
ويقذفهم بما هم براء منه ...أما مسألة الحجاب والسفور ،فال أعلم لماذا يحسبها األثري

ومن على شاكلته ..مسألة إسالمية محضة مع أن اليهوديات متحجبات ،وبين النصرانيات
متحجبات ،فهل من حرج على كاتب أو جريدة أن تبحث في هذا الموضوع .ثم إن هذا

الموضوع عالجته في هذه األيام صحافة بيروت والشام ،والكتاب هنالك يخوضون فيه ،كل
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حسب وجهته بكل جرأة ،ولم نسمع أن أحد ًا اتهم أولئك الكاتبين باالعتداء على الدين ،أو
غير ذلك من األسلحة التي يتخذها العجزة»(.)60

وعندما يطول أمر هذا النقاش ،يحاول بعض المشاركين في النقاش أن يفضه بين

الطرفين مؤكد ًا أن الواقع االجتماعي ال يدعو إلى مناقشة هذه المسائل ،فهو لم يتطور
إلى الحد الذي يسمح برفع الحجاب ،فالتطور االجتماعي كفيل بذلك «وإن الحجاب ال

ُيرفع ،إنما يرتفع حينما تحل محله أنوار المعارف والعلم»( .)61وقد نجد من يصيح بهم:
«ال تتسرعوا ،واشتغلوا بما هو أهم وأنفع ،فإن الظروف هي التي تمزق الحجاب ال اآلراء

واألهواء»(.)62

ومن المذاهب االجتماعية الجديدة التي يحاربها الجاهلون ،تعليم المرأة« :إن تعلم

الفتاة عندنا يدعى بمذهب جديد على ما يعتقد أعداء اإلصالح .نعم لقد قضت مطامع ذوي
الغايات الدنيئة في أن تعتقد العامة بأن تعليم الفتاة بدعة ضالة ومذهب ضال ،لذلك تراهم

يحذرون بعضهم تعليم الفتاة ،بدعوى أن الدرس يفسد أخالقها ،وال يدفعها لغير اعتياد
الخالعة ،وانتهاك الحرمة وارتكاب المخازي والخروج عن الديانة ،فساء ما اعتقدوا ،وبئس

ما تصوروا»( .)6۳وهكذا راح أعداء اإلصالح يشهرون سالح الدين أمام هذه الدعوة أيضا،
فيرد الداعون إلى تعليم المرأة« :أي شريعة من الشرائع السماوية نتبع نحن يا قوم ،لنكن ما
كنا ،ولنتبع أي شريعة شئنا ،فموسى والمسيح ومحمد (صلوات الله عليهم) لن يختلفوا في
وجوب التعليم ،ولم يفرقوا بين النساء والرجال ،بل هم أجل من أن يختلفوا في ذلك األمر

االجتماعي»(.)64

وتعرض صحافة تلك المرحلة كيف اشتد الصراع بينهما ،فنجد من ينهر دعاة األباطيل

الذين جعلوا همهم الوقوف أمام اإلصالح« :أال قفوا عند حدکم یا دعاة الغيرة على الدين،
ويا زعماء جماعات التعيش باألباطيل .أال موتوا جوع ًا فموتكم خير لكم من المتاجرة

باألباطيل واألضاليل .أجل :فارقوا المجتمع اإلنساني مع أباطيلكم ،إذ األمة ال تحيى وأنتم
بين ظهرانيها ،واعلموا أن جميع من في الكون صار يدرك أن تعليم الفتاة أصبح من الفروض
الالزمة التي أجمعت عليها الشرائع السماوية واتفقت على وجوبها كل الطبقات البشرية
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على اختالف األجناس واألديان ،وليس من يجهل اليوم أن للفتاة نفس ًا كغيرها من النفوس
التي ترنو للتهذب بالغايات الكمالية ،والجواهر العلمية ،ذلك ألنها ال تقل من حيث األعمال

المكلفة بها نحو الجامعة اإلنسانية والوظائف الحيوية.

الفتاة الصغيرة والحقيرة في أنظارنا المتعامية عن النظر لوجه الحق الوضاح هي ذات

مقام سام ومكان فخم ومنزلة عالية ،إذ إن بيدها ستكون مقاليد سيادة األسرة ،وتدبير الشؤون
المنزلية وإعداد األوالد رجاالً للغد بنسبة ما في نفسها من الجوهر العلمي والمادة األدبية.
وهي شريكة حياتنا التي إن شاءت ،کدرت صفوها وإن أرادت عملت بكل قواها على

تحسين حاالتها وأطوارها:

وإذا أصلحتهـــا ،فهــي مـــلك»

هــــي الشيطـــان إذا أفسدتهـــا

()65

وإذا كان القديم ال يستند إلى حجة ،لم يستطع الوقوف أمام األفكار الجديدة التي تستند

إلى العصر إذا استند القديم إلى أضاليل الماضي« :فمن ذا الذي يستطيع منازلتنا في بطالن

رأينا ،والعصر هذا بما فيه مستعد لدحض أقاويله الفارغة .ومن يجسر على المطاولة ،فيقول،
إننا معشر الرجال ،شأننا أعظم من شأن النساء ،وقد أجمع علماء االجتماع على أن الرجل
طير ال يطير إال بجناحين وليس الرجل إال جناح ًا واحد ًا ،ثانيه المرأة.

حرام علينا التمادي في غصب حقوق وهبها الله للجنس اللطيف ،وحرام علينا أن

نتمادى عابثين بمقدرات هذه األمة مستندين إلى األوهام والخرافات.

یا قوم ،إن منع الفتاة التعلم ،عقيدة ما أنزل الله بها من سلطان ،وقد آن لكم أن تدركوا

أن لنشر عقيدة منع الجنس اللطيف من تثقيف فكرها بنور العلم يد ًا أثيمة لعبت فصلها فيما
مضى ولم يعد في اإلمكان التفرج على ما تلعبه تلك األيدي فإلی تحطيمها ،وإلی نبذ هاته

التقاليد السخيفة ،إلى تعليم الفتيات أجمع أدعو نبهاء األمة ومفكريها»(.)65

وتتكرر مثل هذه الدعوة ،إذ يخلصون إلى أن تعليم المرأة ،أساس للنهضة التي

ينشدون« :وصفوة القول على تهذيب الفتيات ،فحسب حصول األمة في وضعها أساس
نهضتها األدبية( ،إذ هن سراط السمو والرقي ،وعلى أيديهن نشيد صروح كعبة المجد

العربي) ..فإلى تعميم العلم ،إلى تعليم الفتيات أجمع ،أدعو شعبي العراقي الكريم.)66(»...
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 - ٣المضمون العلمي والفلسفي
لم تقتصر المضامين العصرية على المضمون السياسي واالجتماعي ،فلقد وجدنا

المضمون العلمي والفلسفي مضمون ًا عصري ًا في الفكر العراقي ،إذ وصف رفائيل بطي
«شعر الزهاوي بأنه من أعلى طبقات الشعر العصري ،في الوقت الذي أومأ فيه إلى استحواذ

المذهب العلمي عليه في شعره»( .)6۷وقد أوجب الزهاوي «على الشاعر العصري أن...
يجعل لنفسه من العلوم العصرية ،وشعوره بما يجري حوله مادة ينحت منها»( .)6۸وربط بين
النهضة الشعرية ،والنهضة العلمية فأكد أن «الشعر ال ينمو النمو المطلوب في وسط غير

ناهض نهضة علمية»(.)69

إن وصف مخترعات الحضارة الغربية ،من المعاني العصرية ،فتصف (لغة العرب)

إحدى القصائد بأنها «درية المباني ،عصرية المعاني ،تستنزل كل شاعر في الميدان ،وتعجزه

عن المجاراة في مثل هذا البيان»( ،)۷۰ألنها تصف سفينة متطورة.

تعرف الفكر العراقي على نظريات العلم الحديث وكشوفاته ،وانشغل بها يناقشها ،وقد

أشار الزهاوي إلى مصدر معرفته بالحقائق العلمية التي شغف بها وأدار عليها أدبه« :وقد
يقول لي من ال يثق بمعرفة الشرقي الذي لم يتخرج مثلي في مدارس الغرب العالية ،من

أين لك هذه العلوم ،وفي أي مرصد رصدت الكواكب فأجيبه قائالً ،ال تعجب فإن هذه
العلوم علوم آبائي وأجدادي ،وقد ورثت الميل إليها منهم ،وال يضرني كوني لم أتخرج في
مدارس الغرب العالية ،فإني تعلمت جل علومهم من الكتب المعربة من لغاتهم فيها ،بل إن
معرفتي لعلومهم مع عدم تخرجي في مدارسهم ،مزية لي يجب أن أحمد عليها .وكذلك

ال يضرني کوني غير مالك لمرصد أرصد به کواکب السماء ،فإني أبني ما أذهب إليه على

نتائج ما اكتشفه أهل المراصد من علماء الغرب ،وال أحيد عما ثبت لهم باآلالت قيد شعرة
ولما كنت واثق ًا بكل ما استنتجته فإني أصرح برأيي غير هياب من نقد الناقدین واعتراض

المعترضين»(.)71

وزع الزهاوي آراءه العلمية على كثير من دواوينه ،وعلى صفحات الجرائد والمجالت

التي كان يكتب فيها ،وكان يناقش نظريات العلم في كثير من ميادينه وقد يرفض بعضها،
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ويضيف إلى بعضها اآلخر .وقد خص كتابه (المجمل مما أری) بآرائه التي خالف بها علماء

عصره ،والتي يكفيه فيها «فخر ًا أن يكون أول عالم شرقي في هذا العصر ،حاد عن طريق
التقليد ،وعمد إلى االبتكار ،فقال بنظريات علمية جديدة لو قال بمثلها أحد علماء الغرب

ألحدثت ضوضاء شديدة في أندية العلم وأصبحت موضوع البحث والتمحيص في جميع

الصحف والمجالت»(.)72

وألنه أكثر األدباء انشغالاً بهذه األفكار العلمية ،نقتطف مما كتب عنه وأضاف إليه،

وخالفه منها ..كتب عن حاالت المادة ،وقد أضاف حالتين إلى حاالتها الثالث التي قال
بها العلم الحديث ،فالشائع «أن المادة لها حاالت ثالت فهي ،إما غاز ،أو سائل ،أو جامد.
وأزيد عليها حالتين :األولى ،هي الحالة اإلفالتية وهي حلقة متوسطة بين الحالة اإللكترونية
والغازية .كما أن الغازية حالة بين اإلفالتية والسيولة ،والسيولة بين الغازية والجمود .والثانية،

هي الحالة اإللكترونية .والمادة في كل حاالتها تنقاد لدفع األثير ،وهو ما يسميه العلماء

بالجذب ،غير أن تأثير هذا الدفع متفاوت واإللكترونات أقلها خضوع ًا له ،وقد ثبت أخير ًا أن

النور المار فوق الشمس ينحرف إليها قلي ً
ال وهذا االنحراف مهما كان طفيف ًا فهو موجود قد

تولد من دفع األثير له إلى مادة الشمس»( .)۷۳وإذا جعل أینشتاین أبعاد الجسم أربعة ،جعلها
الزهاوي اثنين« :يجعل آنشتين أبعاد الجسم أربعة :الطول والعرض والعمق والزمان ،وهو

ما يسميه البعد الرابع .وأنا أرى أن البعد بعدان :أحدهما ،بعد المكان ،وهذا هو الذي يلبسه
الجسم ويخلعه البس ًا غيره على التمادي إذا كان متحرك ًا .وما الطول والعرض والعمق إال
امتداده .والثاني ،بعد الزمان ،وما هو إال السكون الذي يتخلل الحركات ثابت ًا كخط الحديد

الذي يسرع مار ًا عليه القطار ،وهو في األصل مع المكان واحد كالهما ال توجد المادة
الواحدة في نقطتين منه»(.)74

ويكتب في أصل الشمس« :ال تبقى األجرام السماوية ثابتة ال تتغير ،بل هي مثل كل

موجود في الكون ،متغيرة .وجرثومة الشمس ،هي دقيقة الغبار في الفضاء ،فإنها تضم إليها
دقيقة أخرى .وهكذا بتوالي الدهور ،حتى تكون حجر ًا نیزكي ًا ،وهذا الحجر إذا سقط على

جرم من األجرام ،كان جزء ًا منه ،وإذا بقي سابح ًا في الفضاء ،فإنه يسلم وينمو بما يضم إليه
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بالدفع العام من الذرات والنيازك حتى يكون قمر ًا ألحد السيارات ،والقمر ينمو ،وإذا نما فإن
دفعه للسيار ،ودفع السيار له يزدادان ،فيبتعد عن السيار إلى أن ينفصل عن دائرة االرتباط،

وحينئذ يصير سيار ًا يدور حول الشمس ،والسيار كذلك ينمو في جوار الشمس ويبتعد حتى
يصير شمس ًا مستقلة ،تشع بذاتها نور ًا وحرارة ...والشمس تدور حول الشموس إلى أن تصير

هي بنفسها شمس ًا لشموس أخرى هي سياراتها القديمة ،فتكون شمس الشموس ،وذلك أكبر

حد يصل إليه الجرم في نموه»(.)75

كان هذا بعض ًا مما قاله في مسائل العلم ،مما شغل مؤلفاته والصحف والمجالت التي

كتب فيها .وشغل أدباء آخرون بهذه المنجزات العلمية الحديثة ،التي انشغل بها الزهاوي،
فكتب محمود أحمد السيد« :وهو كثير الولوع بالتنقيب والبحث عن أدباء الغرب»(،)۷6

يعرض على الناس نظرية تطور العالم ،يقول« :خالصة نظرية اليوم ،هي :إن أرضنا هذه ،كل
ما فيها متغیر ،متطور ،وهي نفسها لم تكن كما هي عليه اآلن إال بعد تطور عظيم حدث في

الماضي .كانت األرض كرة من نار محاطة باألبخرة الملتهبة ،ثم ظهرت فيها الحياة ،وكان

ظهورها بالنباتات أوالً ،ثم كانت الغابات ،ثم كان الحيوان كهذا في الماء ،وعلى اليابسة.
وليست تلك النباتات كهذه التي نراها ،وليس ذلك الحيوان كهذا الذي نراه ولكنها رأس

السلسلة .والنباتات اآلن والحيوان الحلقتان األخيرتان ،وستكون بعدهما حلقات ،كيف
حدث ذلك؟ عفو ًا؟ مصادفة؟ كال ،بل وفق ًا لقوانين طبيعة منظمة ،وفي سنين ال تحصى.

هذه هي خالصة النظرية ،وقد صدقها فريق من الناس ،وكذبها فريق كبير وهذا الفريق،

هو الذي يعتقد أن العالم كله في البدء كان كما هو اليوم ،وأنه حين خلق ،خلق في ساعة
واحدة .الدارس بقايا الحيوان القديم ،والنباتات المتحجرة والدفينة ،مضطر إلى االعتراف

بصحة النظرية .وهذا االعتراف يسوقه إلى االعتقاد حتم ًا بأن تطور ًا ما على األرض سيبقى
مستمر ًا»(.)76

***

والمضمون الفلسفي ،مضمون عصري في الفكر في العراق ،وقد أثبت الزهاوي أنه

«أمير الشعر العصري ورافع رايته الخفاقة في البالد العربية كلها»( .)۷۷في دیوانه الذي تضمن
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«المبادئ الفلسفية الجديدة»( ،)۷۷والتي صرح بها بقوة عقيدة ال يراها «إال عند الرسل األولين
أو عند هؤالء الذين عمد العلم والفلسفة نفوسهم وقلوبهم بمائها القراح الصافي»(.)77

لقد مثل الزهاوي كل ثقافة العصر ،وأبی أن يتخلف في الثقافة الفلسفية فكان فيلسوف

العصر( .)۷۸وقد ردوا فلسفته إلى مصدرها الغربي ،فهو يأخذ من هيغل ،واشبنجلر ونيتشه(.)۷۹
وتأثر باألخير بصورة خاصة ،ومثل أدبه هذا التأثر في قصيدته (السبرمان)( )۸۰وفيها يصف
«السبرمان» في عبارات بارزة قوية ،ويشير إلى مسائل الحياة الخالدة ،كأصل اإلنسان والروح
وغيرها ،وهو استحداث بديع في الشعر العربي»(.)81

وضمن رباعياته الكثير من آراء غوستاف لوبون في كتابه الذي عربه أحمد فتحي زغلول

في العام  .)۸2(۱۹۲۲وقد أخذ عليه عمر فاخوري حشده آلراء لوبون في رباعياته ،بما يذكرنا
«بنظامي علوم اللغة والطبيعيات والشرع في عصور االنحطاط اللفظية»( )۸۳وأنه عالة عليه في

أفكاره.

***

إن المضمون العصري ،يعني مواكبة الثقافة العصرية في كل مجاالتها فال «يكون

األديب ...في هذا العصر أديب ًا ،إال إذا فاز بسهم وافر من علم النفس ،وعلم الحياة ،وعلم
االجتماع»( .)84وإذا كان األمر كذلك ،أصبحت «متابعة تطورات العلم واألدب الحديثين»

()۸5

قاعدة نقدية ،من خاللها ينتقد إبراهيم حلمي العمر افتقار بعض األدباء العراقيين إلى هذه

المتابعة ،فالهنداوي مث ً
ال «شاعر مقل ،كل اإلقالل ،قليل المطالعة والبحث عن تطورات

العالم مبالغ في القناعة»(.)86
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«هوامش المبحث الثاني  -الفصل الثاني»
 -المضمون الجديد-

(((1ينظر :الثابت والمتحول  - 3 -صدمة الحداثة :ص .40

(((2الرحيق المختوم في المنظوم والمنثور ،من نظم وإنشاء العالمة السيد محسن األمين الحسيني
العاملي ،مجلة لغة العرب ،باب المشارفة واالنتقاد ،ص  ،۷۳۹الجزء  ،9من السنة  ،۷عن شهر
ايلول.۱۹۲۹ ،
(((3األدب العصري في العراق العربي ،جريدة العراق ،ص  ،3العدد  5 ،۹۸۸آب.۱۹۲۳ ،
(((4تحديد القديم والجديد ،جميل صدقي الزهاوي ،مجلة االصابة ،ص  ۳5العدد  ،5الجمعة8 ،
تشرين األول.۱۹۲6 ،
(((5ينظر :فوائد االختيار أو ديوان التويجي ،من نظم مال خمیس آل تویج ،بغداد .۱۳46 ،مجلة لغة
العرب ،باب المكاتبة والمذاكرة ص  ،۳۷الجزء  ،5من السنة .۱۹۲۷ ،5
(((6دعا الفكر الجديد إلى تعريف العراقيين بمنجزات الحضارة العالمية وأفكارها لكي يرغبهم (في
مسايرة رقي العصر ومماشاة االفرنج) ،وقد حرص على ذلك وحققه .ومن الكتب التي وضعت
تعرف بالرقي السياسي واالجتماعي في العالم ،كتاب «نهضة اليابان وتأثير روح األمة في النهضة»..
كتبت عنه مجلة لغة العرب ،تقول« :عجيب أمر طه بك الهاشمي في حمل وطنييه على حب وطنهم
العراق ،وترغيبهم في مسايرة رقي العصر ومماشاة االفرنج في مكشوفاتهم وتحقيقاتهم وإمعانهم في
الحضارة .فلقد وضع كتاب ًا في نهضة اليابان ليعرض مثاالً حي ًا للعراقيين .ولهذا صدر تصنيفه بجزء
جعله الجزء األول ،وأدار قطب بحثه على «المقدمة» وآراء االجتماعي إدمون ديموالن ،ونظريات
الروحي الشهير جوستاف لوبون ..وبطرس األكبر واإلصالحات التي قام بها ،واالنقالب الروسي
األخير (البلشفيزم) واإلصالحات التركية ،والخاتمة .ثم وضع الجزء الثاني وخصه بنهضة اليابان».
نهضة اليابان وتأثير روح األمة في النهضة ،تأليف طه (بك) الهاشمي ،مجلة لغة العرب ،باب المكاتبة
والمذاكرة ،ص  ،۳۰۷الجزء  ،5من السنة  ..۱۹۲۷ ،5ويدأب على هذه الغاية في تآليفه األخرى.
فيؤكد أنه «من أثبت العراقيين قدم ًا في مختلف العلوم وأقدرهم على دفع أبنائنا إلى انتجاع المعارف
العصرية» ..مباحث في التبعية بكتاب السالح ..مجلة لغة العرب ،باب المكاتبة والمذاكرة ،ص،3۱۱
الجزء  ،5من السنة .۱۹۲۷ ،5
(((7ولهذا كان أول جديد في األدب العراقي ،هو المضمون السياسيُ .ينظر :الشعر السياسي في القرن
التاسع عشر ،ص  ،3۱۹و«لغة الشعر بين جيلين» ،ص  ..144وكان هو أول جديد في األدب العربي
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بتأثير تعاليم جمال الدين األفغاني الحرة «التي لم يكن للناس عهد بها من قبل» والتي كان يلقيها على

طالبه في مدرسته التي كانت في بيته في خان الخليلي ،وقد استطاع أن «يؤثر في كل مظاهر الحياة
القومية والفكرية واألدبية ،ويخلق البعث في المجالين القومي واألدبي .ويحدثنا المرحوم أحمد
أمين عن هذه المدرسة ،وأثرها في الحياة األدبية بقوله« :في هذه المدرسة تلقى دروسه أمثال محمود

سامي البارودي ،وعبد السالم المويلحي ومن الشباب ،أمثال محمد عبده ،وإبراهيم اللقاني وسعد

زغلول ،وعلي مظهر ،وسليم نقاش ،وأديب اسحاق وغيرهم .وفي هذه المدرسة ،حول «السيد»
(يعني جمال الدين األفغاني) مجری األدب ،ونقله من حال إلى حال .كان األدب عبد األرستقراطية،
ال هم له إال مدح الملوك واألمراء ،والتغني بأفعالهم وصفاتهم مهما بلغ من ظلمهم ...فأتى

جمال الدين األفغاني ،فسخر األدب في خدمة الشعب ،يطالب بحقوقه ويدفع الظلم عنه ،ويهاجم

من اعتدى عليه كائن ًا من كان ،يبين للناس سوء حالهم ،ومواضع بؤسهم ،ويبصرهم بمن كان سبب
فقرهم ،ويحرضهم أن يخرجوا من الظلمات إلى النور ،وأال يخشوا بأس الحاكم ..فخرج على الناس

بأدب جديد ،ينظر للشعب أكثر مما ينظر للحاكم ،وينشد الحرية ويخلع العبودية ويفيض في حقوق

الناس وواجب الحاكم ،».جماعة أبولو وأثرها في الشعر الحديث ،ص .۳۱-۳۰
(((8نقد الشعر العربي الحديث في العراق ،من  ،۱۹5۸-۱۹۲۰ص .۲6
(((9جواب نقد العمر  ،-۳ -رفائيل بطي ،جريدة العراق ،ص  ،۳العدد  19 ،1017أیلول.1923،
( (1(1لقب عبد الرحمن البناء ،بالشاعر االستقاللي ،للتحقق ينظر« :النور بدل األخالق» ،مجلة لغة
العرب ،باب المشارفة واالنتقاد ،ص  ،5۸۳الجزء  ۷من السنة  ،۱عن شهر تموز/يوليو ،سنة .۱۹۲۹
وكانت آداب الشبيبي والرصافي والجواهري ،آداب ًا استقالليةُ ،ينظر :التجدد األدبي في النجف – ،۲
جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد  ..۱۹۲۹ ،۱46۱وكان األدب جمهوري ًا ،ورجاله من أبعد الناس عن
العروش والصوالجة ،في نظر رفائيل بطي ،جواب نقد العمر  ،-۳ -جريدة العراق ،ص  ،۳العدد
 ۱۹ ،۱۰۱۷أيلول .۱۹۲3
(ُ (1(1ينظر :الشعر العصري ،أيها البدر ،الشاعر المهجور ،جريدة دجلة ،ص  ،4 -3العدد .1921 ،19
( (1(1مني وإلي ،ابراهيم صالح شکر ،جريدة الزمان ،ص  ،1العدد .۱۹۲۷ ،۱
( (1(1المجمل مما أری ،االشتراكية ،ص .5۲
( (1(1المصدر نفسه ،ص .55 – 54
( (1(1ينظر مثلاً  :حزب اشتراكي في مصر ،جريدة الرافدان ،ص  ۲العدد .۱۹۲۱ ،۱4
سيبريا تطلب الحرية ،جريدة لسان العرب ص  ،۲العدد .۱۹۲۱ ،35
الموقف السياسي ،ماذا في أوروبا ..سبب نجاح البلشفية ،جريدة الرافدان ،ص  ،۱العدد ،۱34
.۱۹۲۲
البولشفية في تركيا ،جريدة االستقالل ،ص  ،3العدد  ۱۳ ،۳۳۰كانون الثاني.۱۹۲4 ،
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روسيا على مفترق الطرق ،الحكومة والشعب  -الخالف مع تروتسكي ،جريدة االستقالل ،ص ،۲
العدد  .۱۹۲4 ،35۲والعدد .345
أخبار البالد العربية ،مصر ،الحزب الشيوعي المصري ،جريدة االستقالل ،ص  ،۲العدد ،3۸۲
.۱۹۲4
البولشفية في مصر ،اهتمام الصحف التركية بالحركة البولشفية في مصر ،جريدة العالم العربي،
ص ،3العدد .۱۹۲4 ،۳۱
انتشار الخطر الشيوعي ،الدعاية الشيوعية في فرنسا ،جريدة العالم العربي ،ص  ،۱العدد ،۱۹5
.۱۹۲4
روسيا كما هي اليوم ،جريدة العالم العربي ،ص  ،۳العدد .۱۹۲6 ،۷۰۲
الدعوة الشيوعية في اآلستانة ،جريدة االستقالل ،ص  ،۱العدد .۱۹۲۷ ،۱۲۳۳
الثورة البلشفية ،جريدة الزمان ،ص  ،3العدد  ،۲۳السنة األولى .۱۹۲۷
إصبع الشيوعية ،جريدة الزمان ،ص  ،3العدد  ،44السنة الثانية .۱۹۲۸
( (1(1البولشفية والشيوعية والمستعمرات ،جريدة العالم العربي ،م  ،1العدد .1924 ،223
( (1(1ينظر :منكرات القادري ،في العدد  ،376ص  ..۱۹۲4 ،۲واألعداد الالحقة.
( (1(1خالصة نظرية اليوم ،م .أحمد ،جريدة الفضيلة ،ص  ،3العدد الممتاز انتهاء السنة األولى ،األحد،
 ۲3مایس.۱۹۲6 ،
( (1(1المجمل مما أری ،االشتراكية ،ص .5۲
( (2(2المصدر نفسه ،ص .5۳
( (2(2نفسه ،ص .54- 53
( (2(2نفسه ،ص .54
( (2(2نفسه ،ص .54
( (2(2نفسه ،ص .55
( (2(2نفسه ،النزاع للبقاء ،ص .56
( (2(2نفسه ،السلم والحرب ،ص .۷۰
( (2(2نفسه ،ص .۷۱-۷۰
( (2(2نفسه ،ص .۷۲
( (2(2نفسه ،ص .۷۳
( (3(3نفسه ،ص .۷4-۷۳
( (3(3نفسه ،الجمهورية المستقبلة ،ص .6۹
( (3(3نفسه ،ص .66
( (3(3نفسه ،ص .67 -66
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( (3(3نفسه ،ص .67
( (3(3نفسه ،ص .68
( (3(3نفسه ،ص .69
( (3(3النقد األدبي ،عباس حلمي ،جريدة الزمان ،ص  ،4العدد  ۱۲ ،۹آب السنة األولى.۱۹۲۷ ،
( (3(3حزب اشتراكي في مصر ،جريدة الرافدان ،ص  ،۲العدد .۱۹۲۱ ،۱4
( (3(3ينظر :المبادئ الفاضلة ،نبذة من آراء الرئيس ولسن ،جريدة العرب ،ص  ،1العدد  ،۱۹۷المجلد
الثالث ۲۳ ،كانون الثاني ،السنة الثالثة.۱۹۱۹ ،
( (4(4ينظر :روسيا وفرنسا ،جريدة الجزيرة ،ص  ،4العدد  ۲4 ،۱مارت ،السنة األولى.۱۹۲۲ ،
( (4(4ينظر :البولشفية والشيوعية والمستعمرات ،جريدة العالم العربي.
( (4(4فن األدب ،جريدة الموصل ،ص  ،3العدد .۱۹۲۳ ،۷5۰
( (4(4ينظر :مقدمة صدى بابل ،جريدة صدى بابل ،ص  ،1العدد األول السنة األولى ،۲۷ ،رجب ،۱۳۲۷
 ۱۳آب.۱۹۰۹ ،
( (4(4لماذا نسمي الحقائق مذاهب جديدة ،إبراهيم فهيم الخالدي ،جريدة األمل ص  ،4العدد ۲۰ ،6۸
كانون األول.۱۹۲3 ،
( (4(4المجمل مما أری ،الزواج والطالق ،ص .65
( (4(4لماذا نسمي الحقائق مذاهب جديدة .ابراهيم فهيم الخالدي...
( (4(4الزهاوي ،دراسات ونصوص ،ص  ۱۱5 -۱۱4والنص من« :المرأة والدفاع عنها» ،جريدة المؤيد،
العدد  ۲ ،6۱۳۸شعبان ،سنة  ۱۳۲۸الموافق  ۷آب.۱۹۱۰ ،
( (4(4المصدر نفسه ،ص .۱۱۳
( (4(4المجمل مما أری ،بین الغرب والشرق ،ص .60
( (5(5المصدر نفسه ،الزواج والطالق ،ص .64
( (5(5نفسه ،بين الغرب والشرق ،ص .6۰
( (5(5نفسه ،الجمهورية المستقبلة ،ص .6۸
( (5(5نفسه ،الزواج والطالق ،ص .64
( (5(5نفسه ،ص .65 – 64
( (5(5الزهاوي ،دراسات ونصوص ،ص  - ۱14 -۱۱3والنص من «المرأة والدفاع عنها» ،جريدة المؤيد،
العدد  ۲ ،6۱۳۸شعبان ،سنة  ۱3۲۸هـ الموافق  ۷آب.۱۹۱۰ ،
( (5(5المجمل مما أرى ،الحجاب ،ص .6۲
( (5(5الزهاوي ،دراسات ونصوص ،ص  ۱۱۷ -۱۱6والنص من «مضار الحجاب» ،جريدة المؤيد ،العدد
 ۲ ،6۱3۸شعبان ،سنة ۱32۸هـ الموافق  ۷آب.۱۹۱۰ ،
( (5(5المصدر نفسه ،ص  ،۱۱6 ،115والنص من «مضار الحجاب».
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( (5(5فتنة الزهاوي الفكرية ،جريدة العالم العربي ،ص  ،2العدد .۱۹۲6 ،۷2۹
( (6(6النقد األدبي ،كلمة للمنصفين ،أ ،خالد ،جريدة مرآة العراق ،ص  3العدد  ۱۷ ،5کانون األول ،السنة
األولی.۱۹۲4 ،
( (6(6الجبر في االجتماع ،جريدة العالم العربي ،ص  ،3العدد .۱۹۲4 ،۲۱۱
( (6(6الحجاب والسفور ،بقلم نديم ،جريدة العالم العربي ،ص  ،3العدد .۱۹۲4 ،۲۱۷
( (6(6لماذا نسمي الحقائق مذاهب جديدة.....
( (6(6ال سعادة ألمة بدون تهذيب فتياتها ،ابراهيم فهيم الخالدي ،جريدة االستقالل ،ص  ،۱العدد ،۳3۷
.۱۹۲4
( (6(6لماذا نسمي الحقائق مذاهب جديدة......
( (6(6ال سعادة ألمة بدون تهذيب فتياتها......
( (6(6نقد الشعر العربي الحديث في العراق ،من  ،۱۹5۸ -۱۹۲۰ص.152
( (6(6الزهاوي ،دراسات ونصوص ،ص  ..۱۸۲والنص من محاضرته التي ألقاها في العام  ۱۹۲۲في
المعهد العلمي ،بعنوان «محاضرة في الشعر» ،وهي مكرسة للشعر المعاصر.
( (6(6إلى أي حد يتطور الشعر ،جميل صدقي الزهاوي ،مجلة االصابة ،ص  ،45العدد  ،6يوم الجمعة،
في  5تشرين األول.۱۹۲6 ،
( (7(7تیتنيك  ،Letitanicمجلة لغة العرب ،ص  ،41الجزء الثاني ،عن شعبان ،۱۳۳۰ ،آب.۱۹۱۲ ،
( (7(7الدفع العام والظواهر الطبيعية والفلكية ،جميل صدقي الزهاوي ،مجلة المقتطف ،ص  ،۲6الجزء
األول ،المجلد الحادي واألربعون ،سنة .۱۹۱۲
( (7(7الزهاوي ،وآراؤه العلمية ،جريدة العالم العربي ،ص  ،۳العدد .۱۹۲4 ،۱۱4
( (7(7المجمل مما أری ،حاالت المادة الخمس ،ص .43
( (7(7المصدر نفسه ،المكان والزمان ،ص .4۱
( (7(7الدفع العام والظواهر الطبيعية والفلكية ،جميل صدقي الزهاوي ،مجلة المقتطف ،ص  ،۲۲5الجزء
الثالث ،المجلد الحادي واألربعون ،سنة  ..۱۹۱۲وقد نشر في األجزاء األول ،الثاني ،الثالث ،من
المجلد الحادي واألربعين من مجلة المقتطف .وقد انتظم ما نشره منه في الجزء األول (من ص
 )34 – ۲6تحت هذه العناوين:
(ما هي المادة ،تعليل الجاذبيات بناموس واحد هو الدفع ،الدفع العام والنظام الشمسي ،القاعدة
الكلية للدفع والجذب ،شمس الشموس ،من أين يتولد نور الشمس وحرارتها ،تفاوت الكثافة في
السيارات ،لماذا كانت السيــارات الكبيرة أسرع حركة على محورها ،لماذا كانت السيـارات القريبة
أسرع في أفالكها .)..أما الجزء الثاني ،فقد تضمن منه (من ص  - ۱۱۳ص ( ..)۱۱۷تعليل العلماء
للمدين المتقابلين على األرض بمبدأ الدفع ،الزالزل وسبب حدوثها ،لماذا كان مد القمر أكبر من
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مد الشمس ،لماذا يتأخر موج المد عن القمر أو الشمس .)..وقد تضمن منه الجزء الثالث (من ص
( :)۲۲6-۲۲۱ذوات األذناب ،بقاء القوة ،الدفع والجذب يختلفان ،الشمس في الحضيض واألوج
من فلكها حول شمس الشموس ،ماذا كانت الشمس في أصلها ،ماذا كان السديم في أصله ،إيضاح
لما تقدم ،خاتمة في تعليل الجاذبية العامة بالدفع العام فقط).
وللزهاوي مؤلفات خاضت في قضايا العلم ،عدا ما نشره في الجرائد والمجالت ،هي :الجاذبية
وتعليلها ..وقد طبعت في مدينة السالم ،في العام  .۱۹۱۰أما مطالب هذه الرسالة ،فقد جاءت فيها
مرتبة على النحو اآلتي:
 1الجاذبية وتعليلها  -۲الجاذبيات األخر  -۳الجاذبية الكهربائية  -4الجاذبية وناموس باسكال
 -5الجاذبية وناموس المخل  -6نور أکثر النجوم مثل نار الحباحب  -۷سبب اشتداد القوة بالبعد
 -۸الجاذبية واألثير  -۹الجاذبية ودفع المادة لألثير  -۱۰الجاذبية والكهربائية  -11الذي أميل إليه
 -۱۲رؤية األجسام تتوقف على الظالم  -۱۳النور ليس ينير في الخارج /.المجمل مما أرى ..طبع
في مصر في العام  ..۱۹۲4وهو يضم أشتات ًا من آراء الزهاوي ،ومنها العلمية .وله «رسالة في النور»
و«رسالة في البصر» .وقد ذكر المستعرب التركي المرحوم اسماعيل أحمد أدهم في كتابه «الزهاوي
الشاعر» أنه وقف على تلخيص لهاتين الرسالتين في مجلة المقتطف ولم يعين األجزاء التي نشرت
بها الرسالتان المذكورتان» .يراجع كتاب «الزهاوي ،دراسات ونصوص» ،ص ،168 ۱63 ،۱6۲
.۱۹3
((7(7خالصة نظرية اليوم ،م .أحمد ،جريدة الفضيلة ،ص  ،3العدد الممتاز ،انتهاء السنة األولى ،األحد،
 ۲۳مايس.۱۹۲6 ،
( (7(7ديوان الزهاوي وأفكاره العلمية ،جريدة المفيد ،ص  ،۱العدد .۱۹۲4 ،۲۳4
( (7(7من مؤلفاته التي خاضت في الفلسفة :عليا الفلسفة ..طبع في القاهرة سنة .1894
الكائنات ،سنة  ..۱۸۹6وتتألف رسالة (الكائنات) من ست مقاالت وخاتمة وقد عالج في كل مقالة
موضوع ًا خاص ًا على الوجه اآلتي:
المقالة األولى  -في الفضاء – الفضاء ،ما هو؟ المقالة الثانية  -في الزمان  -الزمان ،ما هو؟ المقالة
الثالثة  -في المقدار – المقدار ما هو؟ المقالة الرابعة  -في المادة ،ما هي المادة؟ المقالة الخامسة -
في القوة  -القوة ،ما هي؟ المقالة السادسة  -في الحياة  -الحياة ما هي؟ الخاتمة  -الناموس الدوري
األعظم.
رباعيات الزهاوي ..ومن أقسامها ،الكون والحياة.
ديوان الزهاوي ،طبع في مصر في العام  ..۱۹۲4ومن أقسامه «هواجس النفس» «وهو المختار مما
قاله في مطالب فلسفية».
خطرات في الفلسفة ،أشار إلى هذا الكتاب في ترجمته حياته التي كتبها بيده ..ووصفه بأنه يقع في
عدة مجلدات».
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ُينظر :الزهاوي ،دراسات ونصوص ،ص .۱۹۲ – ۱67 - ۱56 - ۱55
( (7(7ينظر :حقيقة الزهاوي ،ص .۱۱۸
( (8(8کتب غير الزهاوي في هذا الموضوع ،ينظر :حول السوبرمان ،محمود أحمد ،جريدة الفضيلة ،ص،1
العدد  ۲۹ ،۱4تشرين الثاني ،السنة األولى.۱۹۲5 ،
((8(8السبرمان ،للشاعر الفيلسوف جميل صدقي الزهاوي ،جريدة نداء الشعب ،ص  ،3العدد ،211
.1926
( (8(8ينظر :حقيقة الزهاوي ،ص .۲۱
( (8(8رباعيات الزهاوي ،لألستاذ عمر فاخوري ،جريدة مرآة العراق ،ص  ،۳العدد  ۲4 ،۲تشرين الثاني،
السنة األولى.۱۹۲4 ،
( (8(8رد على مقالة رفائيل بطي ،جمیل صدقي الزهاوي ،مجلة اإلصابة ص  ،6العدد األول ،يوم الجمعة
في  10أيلول ،سنة .۱۹۲6
( (8(8جواب نقد العمر ،-3 -رفائيل بطي.
( (8(8األدب العصري في العراق العربي  ،-3 -إبراهيم حلمي العمر ،جريدة العراق ،ص  ،۳العدد ،990
 7آب ،سنة .۱۹۲۳
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-3الفنون األدبية الجديدة
أحاط الفكر في العراق علم ًا بما يضمه األدب الغربي من فنون أدبية في القصة والرواية

والمسرحية ،لم يعرف عما تعنيه في األدب الغربي شيئ ًا كثير ًا ويعرف أنها لیست مما عرفه
األدب العربي القديم منها ،فلقد «مارس المسلمون كتابة الروايات إبان تمدنهم الزاهر ،ولكن

شتان بين الغاية من وضع الرواية عند المسلمين قديم ًا ،ومن وضعها عند الغربيين حديث ًا»(.)1
وألن الجدة تعني األخذ من الثقافة األدبية الغربية ،دعا إلى استحداث هذه الفنون

األدبية التي يسميها جديدة أو عصرية ألنها مما عرفه األدب الغربي فاالعتناء «بالروايات
وكثرة تأليفها ،من مميزات األدب الغربي الراهن ،وسماته التي امتاز بها عن األدب العربي

القديم»(.)1

ويهتم بفن الرواية أو القصة ألن له النصيب األوفى من اهتمام الغربيين «فللفن الروائي

عند الغربيين القدح المعلی ،والذروة القصوى بين الفنون األدبية حتى كاد يكون أهمها شأن ًا

وأعظمها خطورة»( .)۱وهو منطلق أدبائهم نحو الشهرة فلم «ينبغ في الغرب كاتب عظيم،

أو شاعر كبير أو أديب عبقري إال وأبدع في الفن الروائي (أو القصصي) ذلك اإلبداع الذي
يؤهله ألن يسمو نحو العظمة األدبية ويفتح في وجهه أبواب الشهرة الكتابية»(.)1

وحدد لألديب العصري مهمته بأن يسعى جاهد ًا لتطمين حاجة قومه إلى هذه الفنون

األدبية التي ال عهد لهم بها ،وهذا ما سعى إليه األدباء العصريون في البالد العربية ،فقد كان

«الشاعر العصري أحمد زكي أبو شادي على رأس جماعة ال هم لها سوی حمل أبناء العصر
على موافقة الغربيين في توخي أقرب الوسائل إلى الرقي واالندفاع وراء تقدم الحضارة
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التي تسير سير ًا حثيث ًا في جميع الشؤون .وقد الحظ أن من أسباب رقيهم األدبي هو وضع
عبرات (أوبرات) ومشاهدة تمثيلها ،فإنها تفعل في النفس ما ال ينتجه أعظم محببات مكارم

األخالق»(.)2

وألجل أن ال يتأخر العراق عن الغرب ،وعن األدب العصري ،يتصدى الزهاوي

الستحداث الرواية التمثيلية النثرية الشعرية ،التي لم تكن معروفة في العراق فيكون فاتح
هذه الدولة الجديدة من األدب العصري ...أكدت هذا (لغة العرب) في تقديمها للرواية،

تقول« :رواية التمثيل النثرية الشعرية غير معروفة عندنا في العراق ،ولما كان ملكنا المحبوب
المفدى مطبوع ًا على ترقية هذه الديار العريقة في المدنية ،وساعي ًا لرفعها إلى مستوى سائر
ربوع الحضارة ،اقترح على الشاعر العصري الفيلسوف جميل صدقي الزهاوي أن يؤلف
رواية وطنية المغزی ،تدفع األدب العربي إلى االلتحاق بسائر األقوام الحية ،فنهض الصديق

للحال وألف هذه الرواية البديعة التي تبقي له األثر الطيب ،إذ تكون األولى في ما يؤلف
بعد ذلك ويكون للزهاوي القدم الفاتحة لهذه الدولة الجديدة من األدب العصري .وكيف

ال يكون له السبق في هذا المضمار ،وهو الذي كان المجلي في عدة مباحث لم يكن لغيره
نصيب سوى االقتداء به دون االلتحاق به»( .)3وكان الزهاوي يقرأ بولع ما تصل إليه يداه مما
يترجم في مصر من الروايات الغربية(.)4

ومع أن الفكر النقدي يدرك أن لهذه الفنون األدبية أصوالً فنية خاصة بها وأن للقصة

أصولها الفنية ،فيسميها «فن القصة»( ،)5وأن للرواية تلك األصول فيسميها «الفن الروائي»(،)6
إال أنه ال يدلل على وعي بهذه األصول .وهو يأخذ على ما كان لها من «ماض في األدب

العربي»( ،)۷أنه لم يبلغ مرحلة الكمال في الفن ،فالفن القصصي «كأغلب الفنون األدبية في

لغة األعاريب ،لم يبلغ حد ًا قريب ًا من الكمال ،ولقد عز الوصول إلى درجة قريبة من الكمال
على فنون الشعر والنثر العربيين ،وكل ما قاله نقدة العرب في هذا الشأن ،ال قيمة له عند

المقارنة»( ..)۷ولم يبين لنا ما درجة الكمال الفني التي يقصدها فيه ..هو يعرف فقط ،طبيعته
القديمة التي تمثلت بقصص ألف ليلة وليلة التي ال تمثل إال الطور الفطري في القصة ،وألنها

كذلك فهي مما عرفته آداب األمم األخرى التي تطورت إلى مرحلة في الفن لم يعرفها لدينا
250

المنهج النقدي األول لتجديد األدب :نقض الفكر األدبي القديم

أدب القصة الذي ما يزال «مثله األعلى محصور ًا في «ألف ليلة وليلة» وهو خير ما ألف في
قصص الشرق .ولكن «فن القصة» منه لم يتعد الطور الفطري .ومثل «ألف ليلة وليلة» في

آداب األمم كثير ،إن لم يكن شعر ًا أو نثر ًا ،وكل قيمته في اللغة العربية أنه الوحيد من نوعه،
وأنه أكثر انطباق ًا على حياة الشرق في العصر السابق»( .)۸ومن هذه الطبيعة القديمة يقرر أن

«من مزايا (فن القصة) أنه يحتفظ أكثر من غيره بألوان الحياة الوطنية وصورها ،فهو مثال
األدب الوطني ..ولقد تكون القصة رمز ًا لعصر بأكمله .وهو ما تجده في ألف ليلة وليلة...

وقد يكون الشعر في الظاهر أحفظ األلوان الوطنية في األدب ..لكن القصة تأتيك بصورة

كاملة لروح العصر وألوانه وهي تستطيع أن تبرز لك من األلوان ما ال يستطيع الشعر عليه .ثم

هي أسهل تناوالً في القراءة من الشعر»(.)8

فاألصول الفنية لهذه الفنون األدبية الجديدة ،لم يعرف عنها النقاد العراقيون شيئ ًا

فيوردون المصطلحات الغربية التي تعنيها من غير أن يؤكدوا وعي ًا فني ًا بها ..فقد ورد
مصطلح «المأساة» من غير تعيين صفاتها الفنية ،فيصف أحدهم بعض الروايات بأنها «مأساة

أدبية ،أخالقية ،عصرية ذات أربعة فصول»( ،)9بما يؤكد أنه ال يعي غير مضمونها األخالقي،
و«المأسوي» .وقد يرد لديهم مصطلح «دراما» من غير أن يقابلوه بما يدل عليه( .)۱۰وهم بعد

ذلك ،ال يميزون بين مصطلح وآخر ،فوجدناهم يخلطون بين مصطلح «القصة» و«الرواية»
في التعبير ،وإن كانوا قد تعرفوا إلى المصطلح الثاني منذ القرن التاسع عشر ،عندما ترجموا

ما كتبته «بعض كتب الفرنجة» تؤبن به فکتور هيغو وتعرف بأدبه( .)۱۱إال أنهم لم يتعرفوا

إلى داللته في الفن ،ولهذا ظلوا يخلطون بينهما( ..)۱۲وإذا تحدثوا عن بعض عناصر القصة
أو الرواية الفنية ،أكدوا أنهم ال يعرفون كيف تبنى كل منهما في الغرب من عناصرها الفنية

هذه ،يقول بعضهم عن طريقة معالجة أحمد زكي أبي شادي لروايته (الزباء أو زنوبيا ملكة
تدمر)« :إنه يحل عقدة الرواية ح ً
ال توافق عليه آداب العصر ومكشوفات العلم في هذا العهد

الجديد»( ،)۱۳فهو ال يشرح كيف تحل آداب العصر عقدة الرواية...

إن الذي أدركوه  -إذ لم يتهيأوا بعد لمعرفة البناء الفني لها  -هو المضامين التي

تطرحها هذه الفنون األدبية العصرية .فما يختلف به الفن الروائي عند الغربيين عما عرفه
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األدب العربي منه ،هو المضمون اإلصالحي أو االنتقادي« ،إذ إنهم يرمون به إلى إصالح

ما فسد من األحوال واعوج من األمور فيتخذ أدباؤهم الرواية مجاالً النتقاداتهم األدبية
واالجتماعية ،وذريعة يظهرون بها للمأل نظرياتهم ويطلعونهم على أفكارهم وآرائهم»(.)14

ويرون أن هذه الحقيقة مما يحتاجون إلى أن يرسخوها في عقول القراء ،وهم يسعون

إلى خلق هذا الفن األدبي الذي يفتقده أدبنا القديم« :من أظهر مظاهر الفن الروائي عند
الغربيين التي يجب أن ننبه القراء إليها تلك الروح االنتقادية القوية التي لم ينبغ فرد من

كبار الروائيين إال وله نصيب وافر منها .وإذا من أعظم ما نحتاج إليه في تأليف الروايات

سواء في التشخيص أو غيره أن نضع االنتقاد نصب أعيننا وأن نجعل الغرض الذي نرمي
إليه من وضع كل رواية انتقاد عادة باطلة أو اعتقاد ضار ،أو وضع سيئ أو نظام فاسد إلى غير
ذلك .ومتى خلت الرواية من االنتقاد األدبي أو االجتماعي ،ليست برواية جديرة بالمطالعة

والتشخيص»(.)14

ويمثلون بجملة من األدباء الغربيين ،نحوا هذا المنحى االصالحي أو االنتقادي في

أدبهم الروائي ،منهم «شكسبير والسر ولتر سكوت ،وبالزاك وهيني وجوته وفولتير وموليير
وجان جاك روسو ودانتي وشاتوبریان وفکتور هوگو وأدمون روستان وتولستوي والفرنسي

دوده ،وألفرد کامو وأناطول فرانس وغيرهم من جهابذة الشعر واألدب ،فقد أجادوا كلهم،
ونبغوا في وضع الروايات والقصص التي من شأنها تهذيب األفكار والعواطف وانتقاد
العادات الباطلة واألخالق الفاسدة واألوضاع الضارة»( .)۱5وقد استغل هؤالء األدباء
عنصر الشخصية في الرواية ليبثوا غاياتهم اإلصالحية« ،فهم يمثلون لك في أشخاص
رواياتهم الفضائل والشرف والعفة ،وما كان من تأثير ذلك في الحياة االجتماعية ،بحيث

تجد في نفسك من الرغبة الشديدة ما يحملك ألن تتعشق تلك المناقب ،وتسعى لتلك

المزايا الكاملة .ولكنهم من جهة أخرى يجسمون لك الرذائل ويكشفون عما ينطوي تحتها
من التهتك والموبقات وما تحويه من العار والشنار تجسيم ًا صحيح ًا قوي ًا يحملك على

االشمئزاز والنفور منها ويولد الميل إلى تجنبها خشية أن تتورط في المفاسد ،وتنحدر في

هاوية المآثم»(.)15
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إن اهتمام الرواية الغربية بهذه الغاية «مما ال نجده في األدب العربي قديم ًا»( )۱5والذي

يقارن بين الرواية أو القصة في األدب الغربي ،وما عرفه منها األدب العربي قديم ًا يجد

«البون شاسع ًا بين الفن القصصي عند الغربيين ،وبين الفن القصصي عند المسلمين ..فإن
المسلمين لم يقصدون من االعتناء بالقصص إصالح الفاسد وإقامة المعوج ،وانتقاد شائن

العادات وضارها والحث على مفيدها ونافعها ،كما هو الشأن في األدب الغربي ،وإنما كانوا
يبتغون من ذلك مجرد التسلية والفكاهة ،أو إلثارة الحماسة في صدور الجند»(.)15

إن هذا الجانب الموضوعي وسم ما عرفه األدب القديم من قصة أو رواية بسمة مميزة

هي خروجها عن المألوف لما فيها من مبالغات تبعد بها عن الواقع ألنها إذ ال تبتغي إصالح
الواقع تبعد عنه فتراهم «يبالغون إلى حد بعيد في وصف أبطال رواياتهم حتى يخرجوا عن
المألوف ،ويصوروا لك الشجاعة والفروسية واألريحية والوفاء بالعهد واألخذ بالثأر ،صور ًا

تخرج عن الحد المعقول ،مثل قصة حرب البسوس والبراق وقصة عنتر .والمظنون أن هذه
القصص كانت في أصلها صغيرة قليلة المبالغة ،ولكنهم وسعوها على مر األزمنة ،وأضافوا
إليها كثير ًا من المبالغات والخرافات حتى انسلخت من أصلها انسالخ ًا ألن اإلنسان مفطور

على المبالغة»(.)15

ولكي تتوافر في الرواية العربية هذه الغاية التي تتوافر في الرواية الغربية يجب «أن تكون

مبنية على االختيار الصحيح المتولد من االختالط بالناس وتجربتهم ومعرفة مواضع الرذائل
الكامنة في أنفسهم لكي يتمكن واضع القصة من استئصالها وقلع جرثومتها»(.)15

لقد أكد الفكر النقدي المضمون السياسي واالجتماعي بصورة خاصة من المضامين

وعرف بهذه الفنون األدبية من خالل مضمونها السياسي .وعندما
اإلصالحية أو االنتقاديةّ ،
يكتب الزهاوي روايته التمثيلية النثرية الشعرية ،يؤكد الفكر النقدي فهمه لهذا الفن األدبي

على أنه مضمون سياسي ،فإذ يستعرض حوادث الرواية التي وقعت «قبل الدستور العثماني

بسنتين أو ثالث ،يقف القارئ في مطاويها على (روحية) الشعب يومئذ ويتحقق ما كان
للوالة من االستبداد والظلم ويشاهد الناس على اختالف طبقاتهم كيف كانوا يتزلفون إلى
السلطان الجبار (عبد الحميد) فيقصون عليه ،أو على ممثليه األحالم الغريبة ،ويتوسلون إلى
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بلوغ أمانيهم بالتجسس والوشايات .ولذلك كنت ترى الفضائح والفجائع في كل موطن

من الديار الخاضعة لصولجان «الجبار العنيد» .)۱6(»......فهو يصف الرواية من خالل
مضمونها السياسي فقط ،ألنه فهمها على أنها وسيلة سياسية فالروايات عنده «كانت وال
تزال ،أكبر وسيلة النتشار الحركات والثورات في الغرب والشرق ،وهي أعظم مؤثر إلصالح
الحكومات وسياسة الدول»( .)۱۷وحدد وظيفة المسرح بالهدف السياسي ،فيؤكد بعضهم أن

يكون للقومية «أجمل وقع في نفوس القائمين في إعالء شأن التمثيل في العراق»(.)18

وإذا تعرض إلحدى المسرحيات ،أو الروايات التمثيلية يمتدحها ،فبما ب ّلغته من غاية

سياسية من خالل ما انطوت عليه من «وقائع مدهشة وحادثات غريبة مملوءة من اإلحساسات
الوطنية تنجلي بها روح القومية ويظهر لمشاهدها ،كيف يزهق الباطل ويعلو الحق ،وكيف

تتدهور الخيانة إلى الحضيض السافل وتعرج الشهامة بذويها إلى قمم المجد والفخر»(.)19

وربط بينها وبين المضمون االجتماعي ،اإلصالحي التهذيبي ،فالروايات يتسنى بها

«االهتداء إلى طريق سوي النتقاد المساوئ االجتماعية التي تمكنت من األمم واستعبدتها،

ويتأتى دك مواطن الضعف والوهن من الشعوب بمعاول أفكار سامية ال يحس لها وقع،
وال يسمع لها صوت»( .)۲۰ولهذا يرجو من األدباء «أن ال يضنوا بنفثات أقالمهم في تأليف
وترجمة الروايات على اختالف أنواعها ،إذ هي الدواء الناجع ألدوائنا االجتماعية ،وهي التي

شفا بها الغرب من دائه العضال ،داء الجهل والجمود»( .)۲۰فهو ال يعرف عنها غير أنها وسيلة

من وسائل الغرب للقضاء على أدوائه ،فيحث على اعتمادها وسيلة إصالحية ،وبهذا يدل
على أنه ال يعرف من مالمح الرواية إال اسمها ،وما يتصوره لها من دور اجتماعي إصالحي

فيدعو إلى «روايات العصر العفيفة النزيهة المهذبة لألخالق»( .)۲1ويوكل إليها مهمة تقويم

أخالق العامة ،ويرى ان هنالك أمرين «يصلحان ..من أخالق العامة إذا أتقن صنعهما:
األول ،مشاهدة تمثيل الروايات المصلحة ،والثاني مطالعة أحاسن األقاصيص»( .)۲۲ويحدد
مهمة األقاصيص العصرية بهذه الوظيفة اإلصالحية ،فسمة أقاصيص محمد تيمور العصرية
كونها إصالحية ،فهو «أول من حبب روح التمثيل في البالد العربية اللسان ،وال سيما في
مصر ،وهو أول من وضع األقاصيص العصرية في لغتنا ،فأفاد جمهور القراء من خاصة
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وعامة وفاز فوز ًا عظيم ًا في ما توخاه من إصالح في العادات وتقويم أنواع االعوجاج»(.)۲3

وعلى هذا األساس قوم ما كتب فيها من األدب العراقي ،فمجموعة (النكبات) لمحمود
أحمد السيد تؤكد «رغبة صاحبها في اإلصالح»( .)۲4ويهدف ،في غيرها إلى «انتقاد الحالة
السيئة التي ال زالت ترزح تحتها المرأة الشرقية من عدم امتالكها حريتها الطبيعية ،فض ً
ال عن

حريتها االجتماعية»( .)۲5وبهذا يصبح االنتقاد واإلصالح ،مقياس ًا نقدي ًا مهم ًا ال يرى الفن
األدبي الجديد إال من خالله ومنه يقرر بعضهم أن أحسن األقاصيص التي وقف «عليها

في النظم (مها) التي نضد آللئها أحمد زكي أبو شادي ،وفي النثر (الشيخ جمعة) التي وثق
حبائکها محمود تيمور .فلقد أبدع في تصوير أخالق العوام من المصريين بأدق تفصيل حتى

أنه حبب الحسنات لمن يطالعها ،كما أنه قبح السيئات في نظره ،وهو المنتظر من مثل هذه

المؤلفات»(.)26

ثم يحدد الفكر النقدي مهمة المسرح بهذه الغاية االجتماعية اإلصالحية التي تحدد

بعد ذلك ،قيمته ،فهو يرى أنه ليس «المسرح باألمر العديم القيمة فهو من ضروريات الشعب

العراقي ،إذ إنه مدرسة طبيعية للشعب ،والممثلون معلمون يشرحون أمام الجمهور الغرائز

والميول واألخالق شرح ًا نفسي ًا ،ومنه يتلقى الجمهور دروس ًا حيوية ،وآراء اجتماعية،
فتهذب نفوسهم وتنمي مداركهم»( .)۲۷وهو يأسف ألن «العراق لم ينظر إلى هذا الفن وأربابه

النظرة التي يستحقونها»( .)۲۸ولهذا لم يكن متقدم ًا فيه وكان يتمنی «ظهور مراسح التمثيل

ورواجها»( )۲9ألنها «بمثابة مدارس کبری تغرس في نفوس الشباب فضائل نحن بحاجة إليها

كعلو الهمة والحزم واإلقدام والشجاعة والثبات وغيرها»( .)۲۹وعند ظهور بوادرها يقترح
نادي التمثيل العراقي الذي تأسس عندها« ،أن يكون كل مسرح هيئة تمثيلية تقوم بتمثيل
الروايات ،إن كانت تاريخية أو هزلية داخل خطة اآلداب ،وإال فال حاجة إلى من يروم جمع

ثروة البالد ،وهتك حرمة أبنائها»( .)۳۰ويدعو بعضهم إلى «إحداث انقالب خطير في النظام

المسرحي الحالي بتمثيل الروايات األخالقية واألدبية المطبوعة بإرشاد النادي التمثيلي»(.)31
وإذا جاوز الفكر النقدي المضمون االنتقادي لهذه الفنون األدبية ،ذکر بعض مالحظات

لغوية ،فتكتب (لغة العرب) ،عن مجموعة «الضعفاء» ليوسف هرمز ،تأسف على طبع مثل
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هذه الكتب ،إذ تذهب نفقات طبعها سدی وليس فيها أدنى منفعة ،إذ يدلل صاحبها على أنه
«ال يكاد يعرف مبادئ اللغة العربية ...فأمثال هذه الكتب تدفع إلى مصحح ضليع ،قبل أن

تطبع لتفيد القارئ ويستفيد المؤلف من ريعها ،وأال ال يلتفت إليها ،وتعد من سقط المتاع،

بل من مفسدات الملكة العربية في المرء ،إذ تعوده ،الخطأ والخطل»( ..)۳۲وهي بهذا توكل
إلى القصة مهمة لغوية ،كأنها تنطلق من فهم كتاب (المقامة) القدماء الذين سعوا عن طريقها

إلى غاية تعليمية لغوية.
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«هوامش المبحث الثالث  -الفصل الثاني»
– الفنون األدبية الجديدة –

(((1مقام الرواية في األدب ،عبد الغني شوقي ،جريدة الفضيلة ،ص  ،4العدد  9 ،15/75حزيران ،السنة
الثالثة ..۱۹۲۷ ،ويالحظ في كالم الكاتب أنه ال يفرق بين مصطلح الرواية والقصة.
(((2الزباء أو زنوبيا ملكة تدمر ،مجلة لغة العرب ،باب المشارفة واالنتقاد ،ص  ،66الجزء األول من السنة
.۱۹۲۸ ،6
(((3رواية التمثيل النثرية الشعرية ،رواية ليلى وسمير ،وضعها لتمثل جميل صدقي الزهاوي ،مجلة لغة
العرب ،باب المشارفة واالنتقاد ،ص  5۷۷الجزء  ۱۰من السنة .۱۹۲۷ ،5
(((4ينظر :األدب العصري في العراق العربي ،قسم المنظوم ،الجزء األول ص .۱۲
(((5درس في فن القصة –  ،- ۱جريدة الناقد ،ص  ،4-3العدد  ،1السنة األولى.۱۹۲۹ ،
(((6مقام الرواية في األدب :عبد الغني شوقي.....
(((7درس في فن القصة –  ،- ۱جريدة الناقد.....
(((8المصدر نفسه .ويالحظ أن الناقد لم يفرق بين مفهوم القصة والرواية .ونحسب أنه كان يريد أن يقول
ضمن كالمه في السطر الثالث( :إن لم يكن شعر ًا فنثر ًا) وهو الصحيح.
(((9رواية قاتل أخيه ،جريدة العالم العربي ،ص  ،3العدد .۱۹۲۹ ،۱6۷۲
( (1(1ينظر :أعظم دراما تظهر في بغداد ..جريدة العراق ،ص  ،۲العدد .۱۹۲3 ،۹۷۷
((1(1ينظر :فيكتور هیگو ،جريدة زوراء ،ص  ،1عدد  5 ،۱۲۲۳حزيران ،۱۳۰۱ ،الثالثاء 3 ،رمضان،
 ،۱۳۰۲السنة السابعة عشرة.
( (1(1من الدراسات الحديثة ،ما تؤكد هذا الخلط ،فقد «ظل مفهوم الرواية الخاطئ هذا سائد ًا لفترة طويلة
من العشرينات في اضطراب وتعميم بحيث أطلق اصطالح الرواية في هذه الفترة على كل عمل فني
أو غير فني فيه قصة وحديث» ،نشأة القصة وتطورها في العراق ،ص .84 -۸۳
( (1(1الزباء أو زنوبيا ملكة تدمر ،مجلة لغة العرب....
((1(1مقام الرواية في األدب ،عبد الغني شوقي....
((1(1المصدر نفسه .وهناك خطأ نحوي في السطر  ،4ص  .253وهو (لم يقصدون) والصواب (لم
يقصدوا).
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( (1(1رواية التمثيل الشعرية ،رواية ليلى وسمير ،وضعها لتمثل جميل صدقي الزهاوي.....
((1(1حياتنا العلمية واألدبية ،خادم الحرية ،جريدة األمل ،ص  ،1العدد  30السنة .1923 ،1
((1(1أهكذا يكون التقليد ،حول التمثيل ،جريدة النهضة العراقية ،ص  ،۳العدد .۱۹۲۹ ،446
((1(1رواية جزاء الشهامة ،جريدة العراق ،ص  ،۳العدد .۱۹2۲ ،6۳۰
((2(2كتاب في سبيل الزواج ،العصامي ،جريدة العراق ،ص  ،۳العدد .۱۹۲۱ ،3۷۰
((2(2ثورة عواطف ،رواية حب يعلم األدب ،مجلة لغة العرب ،باب المشارفة واالنتقاد ،ص  ،4۱۹الجزء
 5من السنة .۱۹۲۹ ،۷
((2(2الشيخ جمعة وأقاصيص أخرى ،أثر القصة في تقويم أخالق العامة ،مجلة لغة العرب ،باب المشارفة
واالنتقاد ،ص  ،5۰الجزء  1من السنة الخامسة.۱۹۲۷ ،
((2(2ما تراه العيون ،لمحمد تیمور ،مجلة لغة العرب ،باب المشارفة واالنتقاد ص  ،۱۱4الجزء  ،۲من
السنة .۱۹۲۷ ،5
((2(2في عالم المطبوعات ،النكبات ،مجلة الزنبقة ،ص  ،61العدد  ،۲السنة .۱۹۲۲ ،۱
((2(2كتاب في سبيل الزواج ،العصامي.....
((2(2الشيخ جمعة وأقاصيص أخرى ،مجلة لغة العرب.....
((2(2رواية يوليوس قيصر ،عفيفة رؤوف ،جريدة صوت العراق ،ص  ،۳العدد  .۱۹۲۹ ،5۱و ُينظر مقال:
«األخالق وتأثير المراسح عليها» ،جريدة الموصل ،ص  ،۱العدد .1924 ،۹3۸
( (2(2رواية يوليوس قيصر ،عفيفة رؤوف.
((2(2أتمنی ،جريدة الجزيرة ،ص  ،1العدد  ۱ ،۳نیسان ،السنة .1922
((3(3إلى أنظار من يهمه األمر ،أي فائدة ترجى منهم ،جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد .1924 ،33
( (3(3التمثيل ،التمثيل ،ابراهيم الخالدي ،جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد .۱۹۲4 ،34۸
((3(3الضعفاء ،كتاب يحتوي على قصص اجتماعية مؤثرة ..بقلم يوسف هرمز مجلة لغة العرب ،باب
المشارفة واالنتقاد ،ص  ،56۷الجزء  ،۹من السنة الخامسة.۱۹۲۷ ،
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-4األدب الجديد ،والدعوة إلى:
الفكر األدبي الغربي
عرفنا أن التجديد كان يعني في الفكر النقدي إبداع أدب يعبر عن المعرفة الجديدة

ويحقق التواصل الثقافي مع األدب الغربي باالنفتاح عليه واألخذ منه ،وإن اختلف المجددون
في مدى االنفتاح وفي نسبة األخذ .وقد سعى األدباء المجددون إلى وضع األدب الجديد
الذي يترسم المنهج الذي وضعوه والذي يعني تلك الغاية ولكن دعوة جديدة تظهر تتهم هذا
األدب الجديد بأنه ال يحاكي األدب الغربي وال يأخذ من الثقافة الغربية ...لقد نبهت هذه

الدعوة إلى أن هناك تناقض ًا بين ما تعنيه الدعوة إلى التجديد وبين معرفة األدباء القاصرة التي

مثلها أدبهم فدعوا إلى تجاوز هذا التناقض.

هاجم أصحاب الدعوة الجديدة األدباء المجددين الذين أخرجوا األدب عن طبيعته

القديمة أو ناقضوا طبيعته القديمة وأبعدوه عن التقليد بأنهم لم يحققوا التجديد المطلوب،
فهم أخرجوا األدب إلى التعبير عن روح العصر في كل مجاالته ،وقد خرجوا أحيان ًا على
شكل الشعر وطريقته ،لكنهم لم يستحدثوا في األدب ما استحدثته حركات التجديد التي
تأثروا بها ،ولعلهم لم يجدوا في تجديد هؤالء المجددين الذين يمثلون المرحلة األولى التي

أعقبت أدب القرن التاسع عشر شيئ ًا من التجديد ،فقد كانوا يترددون بين القديم والجديد،
وكانوا يمثلون مرحلة انتقال .ولهذا ال ترى بعض الدراسات الحديثة أيض ًا في حركتهم

تجديد ًا ،وتسمي تجديدهم تجديد ًا موهوم ًا( .)1وكان مما يدفع أصحاب هذه الدعوة الجديدة

في دعوتهم ،ما شهدته البالد العربية في هذه المرحلة من اندفاع دعاة التغريب بحماسة إلى
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االندماج في تيار الحضارة الغربية ،وال سيما بعد الحرب العالمية األولى ،فقد زادت ظروف

الحرب من كثافة االتصال بين أوروبا والبالد العربية ،وخلفت آثار ًا عميقة في المجتمع

العربي الذي تعرض لكثير من التحوالت االجتماعية والفكرية .وقد عاد كثير من المثقفين
من أوروبا واحتلوا مراكز التوجيه والقيادة في المجتمع .وبرزت أفكار تدعو إلى التحرر من
طابع العروبة وطابع الدين ونودي بشعارات تعد بعض البلدان العربية جزء ًا من أوروبا

وحضارتها ،وتدعو إلى أن يسير العرب على خطی األوروبيين ويصرفوا حياتهم كما يصرفها
أولئك( .)2وقطعت حركة التجديد في األدب العربي شوط ًا في إنتاج األدب الجديد الذي
يحاكي مذاهب الغربيين .ومثل أدبها نمط ًا افتقده الذين هاجموا الشعراء المجددين في

العراق ،فقد ركز أدباء حركة الديوان وأدباء المهجر على التعبير عن الذات ،وانصرفوا إلى

هموم الوجدان وابتعد الشعر لديهم عن كونه خطاب ًا للجماهير في قضايا اجتماعية وسياسية
وهو ما عليه شعر الزهاوي والرصافي الذي يمثل من حيث المضمون مدرسة يمكن تسميتها

بمدرسة اإلصالح أو الوعظ( )3وكان النقد الموجه لهؤالء المجددين دعوة لتحقيق تحول في
الشعر الجديد كالذي حققه شعراء المهجر وشعراء الديوان ،ولكن هؤالء فهموه بأنه دعوة

للوقوع في أسر األدب الغربي وتقليده تقليد ًا أعمى .إن عدم معرفتهم «لغة أوروبية تعينهم
على االطالع على الشعر األوروبي والتعرف على مراحل تطوره واالقتراب من أخيلته
وصوره ومضامينه قد أوقعهم وبخاصة الزهاوي في اضطراب وغموض شديدين في محاولة
تحديد سمات (الشعر العصري) وفي اتخاذ موقف محدد واضح في حركة التجديد التي

كانوا يطلقون عليها( :تلقيح الشعر العربي بالشعر االفرنجي) ،إذ غمضت عليهم الدعوة

غموض ًا شديد ًا فاعتبروها بدعة تقليد للشعر الغربي ال غير»( .)4فلم يملكوا من الثقافة األجنبية
ما يمكنهم من إجراء مقارنة دقيقة بين األدب العربي واآلداب األجنبية ،لينطلقوا من رؤية
واضحة في عملية التجديد .وقد شبه أحد الباحثين الزهاوي بالنسبة إلى معرفته بالثقافة

الغربية باألطرش في الزفاف فكان يقول أشياء ويردد عبارات ومصطلحات ال يعرف معناها،
وال يدري ماذا ُيراد بها في الحقيقة( .)5وقد اتهمه بهذا أصحاب الدعوة الجديدة الذين يصفهم

بالمتشبهين باإلفرنج .ولقد أكثروا من مهاجمته ،وجادلوه طوي ً
ال وبينوا بأنه لم يصدر في أدبه
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عما يعنيه التجديد ،وكان الزهاوي يرد بأنه يكتفي بما حققه وال يريد االندماج العميق باألدب
الغربي الذي يدعو إليه المتشبهون باإلفرنج ،بل الذين أفرطوا في التشبه بهم فقد «تفرنجوا
في مأكلهم ومشربهم ومجلسهم ،وأنهم فوق ذلك يريدون ليتفرنجوا في شعرهم الذي هو
صدی نفوسهم»( .)6ويشرح لنا ما هو التجديد الذي يريدون ،يقول عن أحد هؤالء بأنه

«يدعونا إلى أن نقلد االفرنج في األدب ...فهو ال يستحسن الشعر إال إذا كان على وتيرة ما
ينظمه شعراء المهجر من أبناء سورية أولئك الذين تشربت أدمغتهم بالشعور الغربي لكثرة ما
مارسوه ،من أدب األميركيين»( ..)۷لقد أراد هؤالء المجددون أن يأخذوا بطريقة أهل المهجر
وأهل الديوان الذين تأثروا باالتجاه الرومانتيكي في األدب الغربي وأن يصدروا عن تصورهم

لألدب .ولم يكن الزهاوي راضي ًا عن دعوتهم هذه  -وقد اكتفى بما حققه والمجددون أمثاله
من تجديد  -ألنه يرى أن هذا االتجاه الجديد تعبير عن مشاعر وفلسفة ونظرة إلى الحياة

تشير بصراحة إلى أنها أجنبية ،وهو يريد لألدب أن يصدر عن شعور قائليه .ولقد تحمس

كثير ًا للمسألة األدبية التي عبر عنها بالشعور ،وهذا درسناه في صفحات سابقة .ورد على
الذين يريدون أن تموت الروح األدبية في العرب ويستعيروا عوض ًا عنها روح ًا أجنبية بأنهم
يفعلون كمن يحاول أن يغير طبيعة األشياء .وعندما ردوا عليه بأن الشعور عام ،أجاب بأنه

يقول بذلك لكنه يرى مع ذلك أن الشعور مستودع إحساسات جزئية ليست عامة عند جميع
األمم ..فالزهاوي لم يرض عن هذه الدعوة التي تريد أن تجعل األدب العربي نسخة من
األدب الغربي« :إن القائلين بهذا التحويل هم نفر مارسوا اآلداب الغربية في بالدها فألفوها
وضعفت فيهم النزعة العربية فأخذوا يشعرون (شعور اإلفرنج) وأرادوا أن يعبروا عنه بالعربية

شعر ًا .)۸(»...ويؤكد أن محاوالت هؤالء لن تنجح« :عبث ًا يسعى بعضهم إلى جعل الشعر
العربي) على نمط الشعر (اإلفرنجي) بحجة أن (اإلفرنج) سباقون في كل علم وفن من

عصور أوغلت في القدم وامتدت عروقها في أعماق الماضي كما أن (شعور) العرب اليوم

هو إرث منتقل إليهم من آبائهم األولين .ولم يتولد هذا (الشعور) إال من العادات المتأصلة
في األقوام بتعاقب الدهور ...وقد لعمري فات هؤالء المتشبهين أن الشعر في أمة هو

(إحساسها) فال ُيقاس على العلوم والصنائع المادية ،ولكل أمة (ذوق) فيه ،ترجع معرفته إلى
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علم النفس ،وقد انتقل هذا الذوق تراث ًا من آبائها ...وهل يتصور الذين يرون وجوب أن
يضاهي الشعر العربي (الشعر األوروبي) في منزعه وتطوره أن الطبع آلة تجارية لينسج بها..

إن الشعر ليس بنسيج آلالت ،بل هو نسيج األرواح ،واألرواح تختلف في الشعوب .غيروا

كل شيء في الشعر إال (الشعور) العربي وإال األلفاظ المعبرة عنه ،و(أسلوب تركيبها).)۹(»...
وقد اتهم أصحاب الدعوة الجديدة الزهاوي بأنه ال يعرف ما يدعونه إليه ،وهو يتهمهم أيض ًا
بأنهم غير متثبتين من هذه المعرفة فهم ال يتكلمون عن علم وخبرة من مارس الكتابة في

األدب الجديد ،إنما عن مجرد سماع أقاويل في األدب الجديد كتبها أصحاب الطريقة

الجديدة من العرب وهم ال يحسنون غير تردیدها وال قيمة لما يحسنون ...لقد كتب عن

نقاده يقول« :ال شيء أدل على اإلنسان مما ينطق به أو يكتبه وقد قيل قيمة المرء ما يحسنه.

قرأ فريق من أدبائنا الجدد الديوان للعقاد والمازني ،وهما من مشاهير الكتاب في مصر

و(الغربال) لميخائيل نعيمة وهو كاتب من كتاب المهجر أديب ،هذا كل ما عندهم من علم
األدب»( .)۱۰وما يتحدث به هؤالء «ليس عن علم وخبرة بل عن مجرد السماع»( .)۱۰وعندما
ال يحسن هؤالء غير هذا ،يطالبون الزهاوي باألدب الذي يدعون إليه ،فأحدهم يطالبه بأن

يوقظ «األمة إلى حسنات األدب الحديث»( ،)۱۱وما إن وصل إلى هذه العبارة «سكت الناقد
عن بيان ما يقصد من األدب الحديث»( ،)۱۱لقد أكد الزهاوي أنه عندما يدعو هؤالء الذين

يسميهم المتشبهين باإلفرنج إلى طريقة االفرنج الجديدة هذه فهم ال يعرفون عنها غير كونها

سالح ًا شهروه في وجه الذين ال يعترفون لهم بآرائهم ،وشهروه أيض ًا في وجه القديم يهدمون
به كل أسسه« :فإذا سألتهم ماذا يريدون ،قالوا ،التجدد .وإذا سألتهم ماذا هو التجدد ،قالوا

كراهة القديم والنزوع إلى الجديد .وإذا سألتهم أي طريقة يجب أن نسلك حتى نصل إلى
الجديد ،قالوا ،هي أن نهدم القديم البالي وننبذ التقليد وإذا سألت ماذا نبني بعد الهدم قالوا

الجديد ،وهكذا يعودون إلى أول ما قالوه»( )۱۲ولقد وصفهم بأنهم «يهرفون بما ال يعرفون
ويتطاولون على كل من توسموا فيه عدم االعتراف لهم برأيهم أو قرض الشعر ولم يكن

راسخ ًا في األدب الغربي ،وجل علم هؤالء هو حفظهم جم ً
ال خالبة من مقاالت بعض
األدباء في الجرائد والمجالت فظنوا  -والغرور دافع  -أن األدب كله هو هذا ،وأنهم ملكوا
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ناصيته ،وأنهم قد تقووا إلى درجة أن يحدثوا ثورة في األدب وأن يمزقوا رايته التي كانت

تظلهم وينضووا إلى راية أدب أجنبي»( .)12فعندما يدعو هؤالء إلى أدبهم الجديد الغربي
يهدمون به أدبهم القديم ،فهم يستوحون شيئ ًا ال يملكون معداته ،وهذا شأنهم دائم ًا ،والناقد

منهم «يريد الهجوم ولكن ال يعرف على من يهجم وبأي سالح يهجم»( ،)۱۳فلم يفلح في أن
«يبين ...أي طريقة يريد أن يسلك باألدباء وما هو التجدد الذي يريده»( .)14ويرى الزهاوي
أنهم عاجزون عن إيضاح مذهبهم الجديد الذي إليه يدعون بكتابة نظرية تحدد أسسه األدبية

كما فعل األدباء المجددون العرب الذين كتبوا في النقد واألدب كتب ًا شاعت في الشرق
وأصبحت كأنها الدساتير اإللهية لدى قرائها فيحاول العراقيون احتذاءها ولكنهم ال

يستطيعون إلى ذلك سبي ً
ال( .)۱5فيذهب الزهاوي معهم مذهب ًا آخر ويطالبهم إذ عجزوا عن
إيضاح مذهبهم الجديد أن يأتوه بنموذج أدبي يوضح مذهبهم حتى يهتدي به من عجز عن

االهتداء إليه عن طريق أقوالهم يقول لهم« :افرضوا أننا اتبعنا إرشادكم فقلدنا اإلفرنج في

شعورنا  -والشعور يأبى التقليد  -فقولوا لنا إلى متى ننتظر حتى تأتونا بنماذج کي تتجدد
بحذوها ،ائتونا ولو بنموذج واحد ،لنقول إنكم في الحقيقة هداة غايتكم رفع مستوى

األمة»( .)16وهذا الكالم وجهه إلى رفائيل بطي الذي تجادل معه كثير ًا( ،)۱۷والذي أخذ هو

أيض ًا على الزهاوي والرهط المجدد أمثاله عدم قدرتهم على الكتابة في األدب الجديد في

الوقت الذي يعجز هو عنه ،فيرد عليه« :أحللت نفسك ..محل العارف بضروب األدب
وأحدث صوره ..ولكن الكالم وحده بدون إيراد الحجة ال يطفئ من غلتك ،فإن كنت صادق ًا

في دعواك ..فأورد لنا ذلك أو ترجمه»( .)۱۸وعندما يورد هذا أنموذج ًا في األدب الجديد ال
يدلل على معرفة بما يدعو إليه ،بل إن عدم معرفته قادته إلى أن يقدم القديم على أنه جدید
وهذا ما يتهمه به الزهاوي« :برح الخفاء فال تستطيع ..أن تخدع المأل بعد اليوم بانتصارك
للقديم باسم الجديد ،فقد فندنا في العدد السابق القسم األول من مقالك وبينا زيف ما أوردته

فيه نموج ًا لألدب العصري ،فإذا هو قدیم بوجهه المتجعمد وعينه الحوصاء وأنفه القذر..
وظهره المحدوب من ثقل العصور واألحقاب»( ..)۱۹ويستمر الزهاوي في تصديه ألمثال
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هؤالء مؤكد ًا أنهم يدعون إلى األدب الذي ليس لهم بضاعة فيه وأنه يريد أن يبين حقيقتهم

كما هي ألبناء غير هذا القطر لئال تغرهم جعجعة رحاهم فيظنون أن لها طحن ًا(.)20

ومثل الزهاوي ب ّين الرصافي أن هؤالء المجددين ال يعرفون عما يدعون إليه شيئ ًا،

وهو يستنتج استنتاج ًا من أقوالهم أنهم يريدون تقليد األدب الغربي« :إن هناك فريق ًا من أهل
األدب يدعون إلى التجديد في الشعر ،وكلما حاولت أن أفهم معنى صحيح ًا للتجدد الذي
يدعون إليه لم أستطع ولم أفهم ماذا يريدون من التجديد ثم قر رأيي  -على ما استنتجه من

أقاويلهم  -أن التجديد هو تقليد الغربيين في شعرهم وأدبهم مع أن الشعر هو الوحيد الذي
يستحيل فيه التقليد»(.)21

لقد اتهم الفكر النقدي نفسه بأنه ال يعي الثقافة األدبية الغربية ،فأصحاب الدعوة

الجديدة يتهمون المجددين قبلهم بأنهم بعيدون عن األدب الغربي ،وهؤالء يتهمونهم بأنهم

ال يعرفون كنه ما يدعون إليه .وقد كتبت مجلة األقالم عن األدب العراقي بأنه يتمثل برجلين:
«رجل عكف على القديم وأطال فيه النظر دون أن يأخذ منه ما يجب أن يحيی وينبذ منه ما
يجب أن يموت ،فاكتفى بذلك التراث القديم غير متصل بشيء غيره .ورجل يدعي األخذ
بالجديد وهو ال يعرف منه شيئ ًا فظل يخادع ويغري الناس دون أن يقترب خطوة واحدة
مما يدعو إليه»( .)۲۲وترى «أن أشر هذين الرجلين ثانيهما الذي يدعي أنه من أنصار األدب

الجديد وأربابه وهو أعزل ليس له شيء من معدات النزال وآثاره»( .)۲۲فسبب هذا التناقض
الذي تضع األقالم يدها عليه بين ما يدعي المجددون األخذ به وأدبهم الذي يفتقده أنهم ال

يعرفون شيئ ًا مما يدّ عون فلم يستطع أدبهم أن يقترب خطوة واحدة منه.

ولقد أكد الفكر النقدي جهله بالثقافة الغربية في جانب آخر من جوانب األدب ،فهو ال

يعرف الطريقة الفنية التي تكتب بها الفنون األدبية في الغرب ويريد أن يخرج بما عرفه األدب

العربي القديم من صور القصة أو الرواية إلى صورتهما الفنية الغربية فيدعو إلى أن يعرضوا

بوساطة الترجمة والتلخيص والتحليل نماذج مما شاع وانتشر منهما في اآلداب العالمية،
يعرفون بها من ال يعرفها( ،)۲۳مؤكد ًا اختالف المفهومين الغربي والقديم لهما ،يقول أحد
الداعين إلى هذا« :أما في الوقت الراهن ،ونحن في بدء نهوضنا وتنبهنا فحري بنا أن نضرب
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صفح ًا عن تلك القصص الخرافية القديمة وأن ندخل الفن الروائي الغربي إلى أدبنا العربي...
ونترجم إلى لغتنا العزيزة من روايات كبار أدباء الغرب ما يغذي عقولنا ويرقي مداركنا ويوسع

أفكارنا فإن أدبنا في أمس الحاجة إليها .ولسنا نقصد بالترجمة إدخال الفن الروائي إلى أدبنا

فحسب ،بل لكي ينهج أدباؤنا على طريق أدباء الغرب وينسجها على منوالهم فيعوضونا

عن ذلك النقص الذي اعتور آدابنا قديم ًا ،كما أننا في أشد االفتقار إليه ،وعدم االستغناء
عنه ،ويأخذوا بوضع القصص من عند أنفسهم حب ًا بازدهار أدبنا ورقيه ونهوض ًا به من كبوته،
وال سيما وضع القصص التشخيصية ( )Dramتلك القصص التي تبوأت من األدب الغربي

مكان ًا علي ًا ،وأن تكون تلك القصص مستمدة من روح الشعوب الشرقية وعاداتها لكي تمثلها
تمام ًا فال يخفی حينئذ موضع العبرة فيها وال يقل تأثيرها في األنفس وال تضيع أغراضها أو
مراميها»( .)۲4ولكي يمكّن لدعوته في نقل األدب الغربي ،يؤكد أن هذا مما فعله القدماء،

إذ «إن المسلمين نقلوا في إبان تمدنهم إلى اللغة العربية كثير ًا من قصص األمم األعجمية

مثل قصة هزار افسانه (ألف ليلة وليلة) وكليلة ودمنة ودارا والصنم الذهبي وقصة رستم
واسفندیار وبهرام ونرسي والسندباد البحري وغيرها .وقد أضافوا على هذه القصص من

عندهم أشياء كثيرة ووسعوها ،وفض ً
ال عن هذا كله فقد وضعوا كثير ًا من القصص الغرامية
والتاريخية مثل قصة بكر وتغلب وقصة شيبان مع کسری أنوشروان وقصة البراق وقصة
أبي زيد الهاللي والزمير وعلي الزيبق والملك سيف وفیروز شاه والملك الظاهر وقصة

أبي العتاهية وعمر بن أبي ربيعة وسكينة والرباب وقصة هند وابنة النعمان وغير ذلك مما
يطول ذكره»( .)۲4فهذا النقل مكّنهم من كتابة القصة ولهذا يدعون إليه..

لقد تصاعدت الدعوة إلى ترجمة الفكر الغربي في أواخر العشرينيات من المفكرين

واألدباء الذين أكدوا وجوب العناية بنقله قبل القيام باإلنتاج والتأليف ألنهم وصفوا المرحلة

التي يمرون بها بأنها مرحلة انتقال وأن من مميزات عهود االنتقال أن يصرف قادة الفكر

معظم جهودهم إلى ترجمة آثار األمم الراقية التي يتصلون بها حتى تكون النهضة موفورة،

مبنية على أسس ثابتة .ورأوا أن هذا يحتاج إلى االضطالع باللغات الغربية وعابوا على الفكر
في العراق جهله بهذه اللغات ،ولعلنا لم ننس دعوة الزهاوي أو تحديه ألحد نقاده بأن يترجم
265

تطور الفكر النقدي األدبي في العراق

لهم من األدب الغربي مؤكد ًا جهله ونقصه في هذا الجانب .كما راح غير الزهاوي ينعى على
الفكر هذا النقص الكبير مؤكد ًا أن الثقافة العربية تبقى ناقصة ما لم تعززها اللغات الغربية

بالثقافة اإلنسانية« :كثير من العراقيين من لم يقدروا النقص البارز في ثقافتنا ،النقص المشين
لسمعتنا العلمية والمهين لمقامنا في الفنون ،وكثير منهم من ركنوا إلى السكون ،ولم ينشطوا
إلى إصالحه وتقويم أوده .وإن هذا النقص إن ظل متغلغلاً في مؤسساتنا العلمية وفاشي ًا في

مجتمعنا فإنه ال يؤدي إال إلى اندحارنا في ميدان الجهاد ،وإنه ال ينتهي إال إلى تدهورنا إلى
هوة االضمحالل السحيقة»(.)25

ويؤكدون أنه «ليس في استطاعة رجل يريد االقتباس من نور هذه المدنية ويطمح إلى

اقتطاف زهر من أزاهير هذا التقدم أن يوفق إلى ما يريد إذا لم يحسن لغة من اللغات األجنبية

الحية التي أعانت العلم على التقدم ومكنت الفن من إرساله هذه الخطوات الواسعات»(.)25
إن الوعي بالفنون واآلداب األجنبية يقتضي اإللمام باللغات األجنبية ألنها تعهدت

تلك الفنون واآلداب ،وعدم االكتراث لخيرات هذه اللغات إنما هو تعنت مشين فيدعون
إلى تنمية شعور الميل إلى هذه اللغات في نفوس النشء ،على أنهم ال يقصدون بهذه الفكرة
أنهم ال يقدرون اللغة العربية حق قدرها أو أنهم يشيرون إلى النشء بالنفور منها أو حثهم

على التباعد عنها وإنما جل ما يريدون بيانه هو أن اللغات األجنبية ضرورية لبناء ثقافتهم
على أساس واع صحیح(..)26

إن ما يميز هذه المرحلة الفكرية فضلاً عن ضآلة المعرفة بالثقافة األدبية الغربية هو ضآلة

الثقافة األدبية والنقدية العامة ،فلقد كانت الفئة المثقفة في بدء تكونها الثقافي الجديد ولم
تكن قد استطاعت بعد أن تستوعب الثقافة الجديدة التي جاءتها في األغلب عن طريق مصر،
ولم تكن قد نضجت إلى درجة فهم المؤلفات العميقة فيها إذ كانت محدودة القدرات ،ولم

يتسن لها أن تتجاوز هذا الواقع الفكري والثقافي إال في نهاية العشرينيات ،إذ شهدت تطور ًا

محسوس ًا في واقع هذه الفئة من حيث نضجها وكثرتها العددية(.)27

إن ضآلة ثقافة الفئة المثقفة التي مارست األدب والنقد هي علة الفوضى الضاربة

أطنابها في األدب والنقد( ،)۲8فلقد نزل إلى ساحة األدب والنقد أناس ال عدة لهم إال أقوال
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ال تستند إلى علم ومعرفة .ولقد تصدی بعض من هؤالء للزهاوي وكان يرد عليهم وقد كتب
عن واحد منهم كان قد نشر في جريدة العراق مقاالً بعنوان «معرض االنتقاد» ينتقد قصيدة له

كانت قد نشرت في (الغربال) ،ويقول عنه« :كأنه يريد بهذا النقد أن يرينا أو ُيري أهل العراق

مثاالً للنقد العصري الذي يزعم أنه سيجدد به األدب في العراق»( .)29ويعلن أنه سيتصدى له
«إفهام ًا للقراء مبلغه من العلم ونصيبه من األدب ونقده العصري»( .)۲9ويقول إنه ال نصيب

له منهما .ولقد هاجم (الناشئة الجديدة) التي كانت تهاجمه بأن صاحبها «حشر نفسه بين
علماء النقد بعد أن وجد القدرة على القول (هذا بارد وهذا رطب وذاك ناشف) إلى غير ذلك

من األقوال التي يوردها من يعوزه الدليل والبرهان والذوق األدبي ..والظاهر أن البعض قد
المه على عدم اإلتيان بالدليل في نقده فأوعز إلى محمود أحمد ظان ًا فيه المقدرة على النقد

االستداللي»(.)30

ولكي يغطي الجهالء على جهلهم ،كان النقد لديهم سباب ًا وبذاءة يريدون بهما أن يستروا

كلماتهم الجوفاء وعباراتهم الفارغة ،يقرر أحدهم واقع النقد هذا بأنه لم يجد «في خطرات
الكتاب ..واحد ًا أدى واجب النقد بروح مشبعة بالنزاهة واإلخالص ..واالبتعاد عن الحشو
الفارغ ،والتعرض للشخصيات بالقدح والغمز واللمز عن غير ما سبب سوى حزازات في
النفس األمارة بالسوء ،وسير مع العاطفة حتى النهاية»( .)۳1ثم تساءل« :خبرونا بربكم!! ..ما

قيمة النقد في نظر القارئ إذا علم أن صاحبه إنما يكتبه مدفوع ًا بعوامل األغراض الشخصية
وما تمليه عليه عواطفه الهائجة ،من غير ما حشمة ووقار؟ ..وما قيمة الشتائم والوخزات
المعيية في حمالت يثيرها نفر من الكتاب على شعراء يشهد لهم ماضيهم بأنهم ال يبتغون من

وراء ما يعرضونه على المأل من خطرات أفكارهم ،وصیحات ضمائرهم جر مغنم أو ركض ًا
في سبيل شهرة كاذبة ال يعشقها إال أدعياء األدب ،والمتطفلون على موائد النقد المجرد من

معاني النزاهة وشرف الغايات! ثم ما قيمة نقد ال يبقى أمامنا بعد تجريده من شوائب البذاءة
والسباب غير عبارات مفككة وتراكيب جوفاء ،وألفاظ مزوقة مزخرفة تشهد لكاتبيها بطول
الباع في تصفيف الكلمات الفارغة والوقوف التام على «فن الشتم .)31(»....ويلحظ آخر

أيض ًا أن النقاد يخلطون بين النقد والسباب ،فبينما يرى عنوان إحدى المقاالت «موضوع في
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النقد» إذا بالقذع والثلب يتخلالن كل سطر من سطور ذلك المقال ،وإذا بصاحبه يشذ عن

قواعد النقد ويخرج عن دائرة اللياقة ،وهو إنما يثبت جهله بالنقد الصحيح وأساليبه وعدم

تفريقه بين النقد والقدح ،ضالاً سواء السبيل تبع ًا لهواه»( .)۳2ويرى أنه «خير لمن يريد أن
يجعل من نقده أداة للطعن بخصمه والحط من كرامته أن يعمد إلى أساليب أخر غير الكتابة،
صيان ًا لألدب ،وحرص ًا على كرامته ..ناصح ًا للناقدين أن ال يخرجوا في نقدهم عن دائرته

إلى القدح والطعن بمنقوديهم مضحين باألدب على مذبح األغراض ،وأن يقرعوا الحجة

بمثلها ..حفظ ًا لكرامة األدب وسمعة العراق»(.)32

وتصاعدت الحملة على حرب النقد التي أبعدته عن طبيعته الصحيحة وأكدوا أنهم ال

يصدون عن سبيل النقد ،بل يدعون إليه ،لكنهم يختلفون مع أولئك الذين اشتريت بضاعتهم

في سوق االنتقاد «في صورة النقد ،ولهجة الخطاب ،فإن من الناس من ال يحسن غير الشتم
والسباب ،فينزل إلى ساحة النقد حاملاً يراعته العرجاء متفنن ًا بها في صور التجريح واإليذاء،
وكان ال بد وأن يكون نصيب هؤالء الفشل والخذالن في كل حرب قلمية لتمحيص أثر من

اآلثار ،ولكن رواج مثل هذه البضائع ..جعل لهذه الطائفة محلاً في مواضع االنتقاد»(.)33

ثم راحوا يقارنون بين حال النقد هذه في العراق ،وما هو عليه في سورية ومصر فال

يجدون فيهما «ناقد ًا يخرج عن موضوع نقده إلى ما ال عالقة له به من ثلب من ينقده.
والحط من كرامته بخالف الكثيرين في بغداد ،فإن نقد هؤالء يبدأ بالتعريض والكنايات

وينتهي بالسب والشتيمة ..وتراهم إذا رجعوا إلى موضوع النقد أخرج كل منهم ذرائعه التي
يتأبطها ،وما ذراعه إال معرفته القاصرة ،وأخذ يقيس بها القول فإن رآه مخالف ًا لها عده خطأ،

أو موافق ًا سكت عنه ..وقد تسمع لهم ثرثرة وتسمع صخب ًا وضجيج ًا يريدون بها التضليل..
وإن أكثرهم في بغداد جاهلون والجهل يفضي إلى عدم المباالة ،كما يقذف الطفل الحردان

بالحجر على وجه مخاصمه من غير أن يتبصر بالعواقب»(.)34

وفي مقابل حملتهم على هذه النغمة الشنيعة في النقد ،امتدحوا من يبعد به عنها ،فكل

«من يطالع مقاالت األستاذ مصطفى أفندي جواد ،يحكم بأنه راسخ القدم في القواعد العربية،
وقابض على أعنتها بنوع يدهش كل من يقف على كالمه المتين المنقح ،وكذا يقال عن حسن
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نظره في النقد ،إذ يراه كل فاضل بعيد ًا عن الطعن بآداب المنتقد الشخصية ،وال يتعرض
إال لما يقول»( .)35ومثله ،مجلة (لغة العرب) التي سعت في تشييد أصول فن االنتقاد ،ألن
صاحبها وزن «الكتب واآلثار في مجلته ،وفي غيرها بقيمة اإلنصاف ،وانتقدها انتقاد سالم ًا
من األغراض منزه ًا عن شوائب الغايات»(.)36

لقد شخص الفكر النقدي ،علة هذه الحالة بقصور الثقافة العامة التي تعني حجج ًا

وأصولاً  ،وبالصدور عن الذات واعتماد العاطفة والسير معها ،وكان ما طرحه النقاد من
أسس للحد منها :اعتماد العقل ضد العاطفة فهاجموا «تلك النغمة الشنيعة في النقد الذي
هو أسمى ما تصبو إليه نفوس األدباء والكتاب في البالد المتمدنة الراقية»( .)۳7ونادوا بأن

«کل نقد لم يسيره العقل ،وتحكمه الرزانة ورحابة الصدر وعدم التسرع في الحكم ،نقد
مأفون»( .)۳۷فعدوا التسرع في الحكم من المعايب وأوجبوا «على الكاتب العصري أن
يدرس الموضوع الذي يتوخاه درس ًا دقيق ًا ويراجع مباحث من سبقه في نفس الموضوع لئال

يكتب شيئ ًا خالف الحقيقة»(.)38

وأكدوا لهؤالء الذين يقصدون السير على خطى الغربيين ،أن هؤالء ال يصدرون عن

عدم تبصر ،وأن على من أراد أن يسير على نهج هؤالء ،ويتخلى عن القديم ،أن يعدل عن

أسلوبه هذا .وتسعى مجلة لغة العرب ،إلى أن تعدل بهم عنه ،فهي «أول مجلة عربية تفرغت
لنقد الكتب نقد ًا صادق ًا ال محاباة فيه وهي تطيل النفس في ما تفليه ،ليقوم في ديارنا الشرقية
المحبوبة من يتأثر أرباب البحث والتنقير من أهل الغرب ،ويعدل عن تلك الخطة البالية

الهامدة ،خطة إلقاء الكالم على عواهنه بدون تبصر.)39(»..

ودعوا إلى اعتماد المنهج وتقديم الحجة ،فما دام «للنقد آداب ومناهج يجب على

الناقد األديب اتباعها ،والعمل بمقتضاها ،وأن يعمد إلى الحجج القوية باني ًا عليها صروح
نقده ،وأن يتحاشى القذف والسباب في تفنيد أقوال من يريد انتقادهم»( .)40ويقولون ،إننا

ندعو إلى «االنتقاد إذا كان مقتصر ًا على مناقشة الرأي وتفنيد الحجج بحجج أخرى ،وإنما
ننقم منه ونشنع به إذا كان من نوع القدح والطعن والسباب لما في هذا النوع من الخروج عن

األسلوب في المناظرة»(.)41
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وحدوا النقد العصري بأنه النقد الذي يعتمد الحجة والبرهان ،رادين على هؤالء الذين

يحسبون أنهم يصدرون عن المفهوم العصري للنقد ،بأنهم ال يصدرون إال عن فوضى،
وليس هو كذلك ،فالذين انبروا يدافعون عن الزهاوي ضد من تصدی لنقده رأوا أن هؤالء
ال ينطلقون من حجة وبرهان ،وأنهم يريدون أن يعرفوهم «بأن النقد األدبي هو ما كان نزيه ًا

خالي ًا من األغراض الشخصية ،مستند ًا إلى حجج وبراهين وهو ما يرحب به الزهاوي وغيره
من المفكرين ،وأحسن مثال ...عن النقد النزيه هو النضال العلمي القائم اليوم بين الزهاوي

والعقاد ،ومن يقرأ ما كتبه األستاذ الزهاوي رد ًا على العقاد ،عرف النقد األدبي العصري
الشريف»(.)42

وبرزت دعوة إلى االختصاص في النقد واألدب ،لتنتهي هذه الفوض «فاالختصاص

واألهلية أصالن تبتنى عليهما الكتابة ،فما لم يكن للكاتب أهلية اإللمام بأطراف موضوعه،
وما لم يكن له اختصاص في الفن الذي يحرر مواضيعه يكون مسؤولاً أمام العلم ،ومعاقب ًا

لدى محكمة العقل»( ..)43والذي تحدث عن الفوضى األدبية والنقدية ،أكد أن ضياع
االختصاص هو علة الفوضى النقدية واألدبية ،فلو «كان االختصاص هو رائدنا ،واألهلية

مطية تفكيرنا»( ،)44لما كانت هذه الفوضى الطاغية على األدب والنقد .و«إذا تركت الحالة
فوضى -كما هي عندنا -فال ...نستفيد من أدبائنا ،أو نعرف قيمة األدب وثمرته ،وال يصح

بعد ذلك أن يطلب ممن يدخل ساحة األدب الكفاءة واالختصاص ،فشأنه کشأن الدين ال

يحتاج إال أن تضع على رأسك عمة فتكون من رجاله ،فلك أن تنتقد الزهاوي أو الرصافي أو

أي شاعر آخر ،وبذلك تكون أديب ًا ،وال يطلب منك التخصص ،حيث ال قواعد لألدب ،وال

أصول للنقد»(.)45

وهكذا مضوا ،كلما وج��دوا خبط ًا وخطلاً ردوه إل��ى «قلة التدبر وضعف

االختصاص»( ..)46وذهبوا إلى أن توخي العلم يقتضي االختصاص ،وألن هذا ما تتوخاه
(لغة العرب) ،فإن «جميع أصحابها من أرباب االختصاص والتدقيق»( .)47وترددت لفظة
(علمي) ضد الصدور عن الفوضى التي كانت سمة هذه المرحلة فيربط الزهاوي بين هذه

الفوضى وافتقاد النقد العلم والمنطق ،يقول« :وأكثر ما قرأت من النقد لي ،لم يكن نزيه ًا،
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وال قائم ًا على أساس من العلم والمنطق ،بل على األكاذيب والمفتريات ،والناس المتأدبون

في العراق فوضى»( .)48ويورد بعض المعترضين على فوضى النقد نموذج ًا من هؤالء النقاد

الذين يراهم سبب الفوضى النقدية واألدبية ،ويسخر منه واصف ًا إياه بما يخلو منه فهو ينتقد
«بطريقة علمية أدبية ،يجب أن تتخذ مثالاً أعلى للنقد واألدب في العراق»( .)49هذا في حين

يثني آخر على الكرملي ألنه «يكتب في موضوعات علمية ،وبلغة علمية»( .)50وأنه «إذا ما ذكر

األب الكرملي ،ذكر التبحر اللغوي العظيم ،والتضلع النادر في فقه اللغة على أصول علمية
صحيحة»(.)51

وكما ندد الفكر النقدي األدبي بالفوضى األدبية والنقدية ،بسبب معرفته القاصرة ندد

الفكر في العراق بالفوضى الفكرية العامة بسبب عدم القدرة على تشخيص أسباب التجديد

والنهضة ،فلقد كانت حالة الفكر األدبي صورة مصغرة لحالة فكرية عامة.

لقد كانت الفوضى ،سمة أخرى للفكر في العراق عموم ًا في هذه المرحلة وقد تبدو

لبعضهم نهضة قد الحت بوادرها ،وروح ًا جديدة قد دبت في العراق ،لكن الذين يذهبون
هذا المذهب ال يبعد أن يكون «ذهابهم هذا من بواعث الفطرة التي فطروا عليها من الحكم

بالظواهر واتباع العواطف والقطع بالشيء بدون تعليل»( )52إذ توهموا أن هناك حركة ونهضة

«ثم اندفعوا بدافع الفطرة إلى إعظام تلك الحركة وإلى التوسع فيها ،واستخرجوا منها نتائج
لو صح أن هناك نهضة ،الحتاجت إلى أمد بعيد حسبما يقتضيه قانون التدرج ،ولكن العاطفة
ال حدود لها ،قد تغلب على الفرد ،وقد تغلب على الجميع فتسير بهما ،وأكثر من يتبع

العواطف ،هم الشرقيون ولذلك يعبر الغربيون عن الشرق بعالم األحالم ،وعالم الخيال»(.)52
والصحيح أن هناك «ضجة منبعثة من أصوات متداخلة ،غير موجهة إلى هدف ترتفع في

الفضاء ..شأن السجناء الذين يضيق بهم الخناق فيصرخون مستغيثين فال يغاثون ،وخالصة
ذلك :هو أنه تثور ثائرة ،فتذكر أسماء ،وتنشد أبيات ،وترنم أناشيد ،وتضرب طبول ،ويكرر

لفظ العلم في كل ناد ،فتنقسم اآلراء وتختلف المذاهب ،فمن مقتصر على العلوم االبتدائية،

ومن مطنطن بالزراعة والمعادن ومن محرض على التجارة والصنايع ،ومن باحث عن
المتاحف والمكتبات ،ومن مدبدب بالفنون الجميلة ،ومن منقب عن الكنوز األثرية ،ومن
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داع إلى الشركات ومن مبشر بالكليات األجنبية ،ومن طالب تغريب البنين والبنات ،ومن
صارخ برفع الحجاب ،ومن حاقد على المذاهب واألديان ،ومن متعكز بالعنعنات ،وناهج

نهج القدماء ،ومن محلق فوق صروح الجامعات ،ومن ناقم شكل الحكومات ،وعابس
على القوانين ...ثم يجوس خالل األصوات نقد وجدال ثم هزؤ وازدراء ،ثم نزاع وخصام
وبعد هذا أو ذاك ،تذهب أحالم وتأتي أحالم فسؤال وال جواب ،ثم مؤانسة وعتاب ،ثم

فتور وقنوط ،ثم سكون وسكوت ،ثم برد وسالم»( ..)53فإذا كانت هناك حركة ،فإن «الحكمة
تقتضي بأن ينظر إلى ما وراء تلك الحركة ،ولما لم يكن وراءها سوى القال والقيل ،والخداع
والتضليل والدبدبة في الظواهر ،والتزويق في األلفاظ ،والشقاق والنفاق وجعجعة وال

طحن»( ،)53فاألصح أن يقال إن هناك «حالة غير طبيعية .ظهرت في كل ناحية بمظهرها
الخاص ،حسبما تقتضيه العلل الطبيعية ،شأن األمراض العصبية التي تختلف باختالف

العوارض وتتكيف بحسب األمزجة»(.)53

وكما رد الفكر العراقي فوضى األدب والنقد إلى معرفته القاصرة ،رد الفوضى الفكرية

العامة إلى عدم معرفته بأسباب تلك النهضة ،فهو كمريض أزمن به المرض «فتقطعت به
األسباب ،فأخذ يخبط خبط عشواء ،فتارة يحمل المرض على الحر وأخرى على البرد ،ومرة

على األكل ،وتارة على اللبس أو المكان ،أو غير ذلك مما ليس له تأثير في المرض ،فینازع

ويجادل على غير علم ،وهو كلما استبدل معالجة بغيرها من المعالجات البسيطة ،توهم في
جسمه خفة ،وفي حاله صالح ًا ولكنه سرعان ما ينقلب سروره حزن ًا وأمله يأس ًا»(.)53

إن النهضة الحقيقية «شعور کامل ،والشعور الكامل هو مظهر من مظاهر العلم ،وموهبة

من مواهب اليقين ،فإذا لم يكن ثمة علم ،وإذا لم يكن ثمة يقين فليس ثمة شعور وليس هناك
نهضة ،وإنما هنالك شيء من تقاليد النهضة .وكل ما يظهر باسم النهضة ،فهو من أعراض

تلك التقاليد»( .)53فهذه الفوضى وهذا التخبط علتهما غياب العلم واليقين «فتتعارض اآلراء،
وتتعارض الشخصيات وتتعارض الغايات ،فيعلو الضجيج ،وترتفع أصوات ،فيسقط الرأي

على الرأي ويسقط الشخص على الشخص ،وتسقط الغاية على الغاية ،فكم دعوی بال دليل
وكم دليل بال مدلول ،وغرور بال داع ،وساحق ومسحوق ،فيزهق الحق ،وينتفخ الجهل،
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وتسود الفوضى ،وينبذ الصواب جانب ًا ،ويخرج الرأي السديد من هذه المعمعة الهوجاء

مبضع ًا»(.)53

إن أهم ما توصف به هذه المرحلة من تاريخ الفكر العراقي الحديث أنها مرحلة اإلعداد

والبناء الفكري الجديد ،ومن أعراضها ما اتصف به الفكر من عدم التثبت في المعرفة والتخبط
فيها ،وقد عبر الفكر العراقي خير تعبير عن المستوى الذي كان عليه من التطور« :فنحن
باعتبار موقفنا االجتماعي والروحي والعقلي على العتبة ال في الدار وال في الغرفة»(.)54
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«هوامش المبحث الرابع  -الفصل الثاني»

 األدب الجديد ،والدعوة الى :الفكر األدبي الغربي –(((1ينظر :الشعر العراقي الحديث ،مرحلة وتطور ،ص .۷3 ،4۷ ،۳۷

(((2ينظر :الصراع بين القديم والجديد في األدب العربي ،حـ  ،۱ص .۲۱۰ -۲۰۸
(((3ينظر :الشعر العراقي الحديث ،مرحلة وتطور ،ص .۷5
(((4تطور الشعر العربي الحديث في العراق ،ص .۹۹

(((5ينظر :أثر الفكر الغربي في الشاعر جميل صدقي الزهاوي.۱4۰ -۱۳۹ ،

(((6سحر الشعر ،ص  ،43عن أثر الفكر الغربي في الشاعر جميل صدقي الزهاوي ،ص .۱4۳

(((7األدب وأدعياؤه ،الزهاوي ،جريدة االستقالل ،ص  ،2 – 1العدد  ۳۲4السنة الرابعة.۱۹۲4 ،
(((8سحر الشعر ،ص  ،۳۰عن أثر الفكر الغربي في الشاعر جميل صدقي الزهاوي ،ص .۱4۱
(((9سحر الشعر ،ص  ،۳۰ ،۲۹ ،۲6عن المصدر نفسه ،ص .۱4۱
( (1(1األدب وأدعياؤه ،الزهاوي.....

( (1(1غلطات المنتقد ،جمیل صدقي الزهاوي ،جريدة االستقالل ،ص  2العدد .۱۹۲4 ،۳۲5

( (1(1أنا والجهال ،كلمات ذهبية لألستاذ جميل صدقي الزهاوي ،جريدة االستقالل ،ج  ،۱العدد ،322
.۱۹۲4

( (1(1غلطات المنتقد ،جمیل صدقي الزهاوي ،جريدة االستقالل ،ص  1العدد .۱۹۲4 ،3۲6
( (1(1األدب وأدعياؤه ،الزهاوي......

( (1(1ينظر كذلك :کتاب متفوقون ولكنهم ليسوا أصحاب مذاهب وال رساالت ،محمود أحمد ،جريدة
المفيد ،ص  ،۳العدد  ۲6 ،4۲4تموز.۱۹۲5 ،

( (1(1غلطات المنتقد ،جمیل صدقي الزهاوي ،جريدة االستقالل ،ص  ۲العدد .۱۹۲4 ،۳۲5

( (1(1بين بعض الباحثين اختالف «نظرة المثقفين المسيحيين إلى الغرب وحضارته عن نظرة المثقفين
المسلمين .فالغرب في رؤية أولئك نموذج يحتذى وعالم يجب االندماج فيه ....لتوجيه المجتمع

العربي نحو الغرب وليكون لهم في هذا التوجيه دور القيادة العتبارات ال تتوافر للمثقفين المسلمين»..
الصراع بين القديم والجديد في األدب العربي ،حـ  ،۱ص .۱۹۸

( (1(1رد على مقال رفائيل بطي ،جميل صدقي الزهاوي ،مجلة االصابة ،ص  ،5العدد األول ،الجمعة 10

أيلول.۱۹۲6 ،
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( (1(1رد على مقال رفائيل بطي ،تابع ،جميل صدقي الزهاوي ،مجلة اإلصابة ص  ،۱۱العدد  ،۲الجمعة
 17أيلول ،سنة .۱۹۲6
( (2(2ينظر :األدب وأدعياؤه ،جميل صدقي الزهاوي....
( (2(2النص عن :تطور الشعر العربي الحديث في العراق ،ص .۱۰۰
( (2(2أدب العراق ،مجلة األقالم ،ص  ،۱5العدد األول ،السنة األولى .۱۹۲۸
( (2(2ينظر :نزعة من نزعات األدب القصصي التركي ،هدم التقاليد البالية ،محمود أحمد السيد ،جريدة
االستقالل ،ص  ،1العدد  5 ،۱۰۹5تموز.۱۹۲۷ ،
( (2(2مقام الرواية في األدب ،عبد الغني شوقي ،جريدة الفضيلة ،ص  4العدد  9 ،15/75حزيران ،السنة
الثالثة.۱۹۲۷ ،
( (2(2حاجتنا إلى اللغات األجنبية الحية ،علي محمود المحامي ،جريدة االستقالل ،ص  ،۱العدد ،۱۲۸۹
.۱۹۲۸
( (2(2ينظر :المصدر السابق.
( (2(2ينظر :نشأة القصة وتطورها في العراق ،ص  - ۹۱ص .۹۳
( (2(2ينظر مثلاً « :ما هكذا يكون النقد ،أما آن أن تنتهي فوضى األدب عندنا» ،أ .ج ،جريدة النهضة العراقية،
ص  ،2العدد  ..۱۹۲۸ ،۱48و«ما هكذا يكون النقد ،أما آن أن تنتهي فوضى األدب عندنا» ،أ .ج،
جريدة النهضة العراقية ،ص  ،3العدد.۱۹2۸ ،149
( (2(2حول معرض االنتقاد ،الزهاوي ،جريدة االستقالل ،ص  ،۲العدد .۱۹۲4 ،۳۲۷
( (3(3رد على نقد ،جميل صدقي الزهاوي ،جريدة األمل ،ص ،۳العدد  ۲۰ ،4۳تشرين الثاني.۱۹۲۳ ،
( (3(3النقد النزيه والخصومة الشريفة ،ع :الناصري ،جريدة العالم العربي 3 ،العدد .1927 ،۱۱۳۸
( (3(3في سبيل األدب ،أكرم أحمد ،جريدة نداء الشعب ،ص  ،3العدد .۱۹۲۹ ،441
( (3(3ذرائع النقد عندنا ،مجلة األقالم ،ص  ،5۱العدد الثاني ،السنة األولى .۱۹۲۸
( (3(3النقد هنا وهناك ،جمیل صدقي الزهاوي ،مجلة االصابة ،ص  ،۳العدد الرابع.۱۹۲6 ،
( (3(3نصرة الحق واجبة ،قصيدة لمصطفى جواد ،مجلة لغة العرب ،ص  ،۳۰5الجزء  4من السنة ،۷
.۱۹۲۹
( (3(3لغوي العرب في القرن الرابع عشر ،محمد مهدي العلوي ،مجلة لغة العرب ،ص  ،41-40جزء
اليوبيل من السنة السابعة.۱۹۲۹ ،
( (3(3النقد النزيه والخصومة الشريفة ،ع .الناصري.....
( (3(3الدائب للوطن ،رزوق عيسی ،مجلة لغة العرب ،ص  ،5۰الجزء  ۱من السنة السابعة.۱۹۲۹ ،
( (3(3سنتنا الخامسة ،مجلة لغة العرب ،ص  ،۱الجزء  ،۱من السنة .۱۹۲۷ ،5
( (4(4في سبيل األدب ،أكرم أحمد.....
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( (4(4آداب االنتقاد ،جريدة الناشئة الجديدة ،ص  ،۲العدد الثاني ۷ ،كانون الثاني.۱۹۲3 ،
( (4(4الزهاوي ،أ ،جريدة البرهان ،ص  ،۲العدد التاسع ۲۷ ،تشرين الثاني .۱۹۲۷
( (4(4ما هكذا يكون النقد .....ص  ،۲العدد .۱4۸
( (4(4ما هكذا يكون النقد .....ص  ،3العدد .149
( (4(4ما هكذا يكون النقد .....ص  ،۲العدد .۱4۸
( (4(4رسالة السواك للمرحوم الشيخ شكري اآللوسي ،مجلة لغة العرب ،باب المكاتبة والمذاكرة،
ص.۱۹۲۷ ،6۲۱
( (4(4سنتنا الخامسة ،مجلة لغة العرب...
( (4(4الزهاوي ،دراسات ونصوص ،ص .۳6
( (4(4ما هكذا يكون النقد ..ص  ،۳العدد .۱4۹
( (5(5يوبيل الكرملي ،عبد الله مخلص ،مجلة لغة العرب ،ص  ،34جزء اليوبيل من السنة السابعة.۱۹۲۹ ،
( (5(5صدى اليوبيل ،عن مجلة السفير الصادرة باالسكندرية ،في  ۱۸ديسمبر سنة  ،۱۹۲۸مجلة لغة
العرب ،ص  ،۱6۱الجزء  ،۲من السنة .۱۹۲۹ ،۷
( (5(5النهضة في الشرق ،وروح االجتماع –  ،- ۱حارث ،جريدة العالم العربي ،ص  ،1العدد ۱5 ،۱۷۳
تشرين األول ،السنة األولى .۱۹۲4
( (5(5المصدر نفسه.
( (5(5العالم في طور انتقال ،جريدة الموصل ،ص  ،1العدد  ، ۸6۸الخميس  4أيلول.۱۹۲4 ،
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-5النقد واألدب الجديد:
المعرفة والتطبيق
قلنا إننا نناقش في المبحث الخامس من كل فصل بعض القضايا التي تهم ذلك الفصل،

والقضية الجدلية التي تهم هذا الفصل هي صلة الفكر بالواقع ،صلة النقد بكونه فكر ًا مجرد ًا
باألدب بكونه معبر ًا أو مظهر ًا للفكر النظري الذي يمثله النقد .وكنا قد عرفنا مع تردد دعوات
التجديد أن هذه الدعوات كانت تريد أن تتحول إلى واقع يعبر عنها .ولقد عرفنا في هذا

الفصل أن دعوات التجديد في األدب تحولت إلى أدب جديد ،ثم إن الفكر النقدي تفحص
األدب الجديد فوجده ال يتطابق مع دعوات التجديد في غاياتها التي دعت إليها ،لقد وجد

تناقض ًا بين الفكر واألدب الذي يعبر عنه فدعا إلى تجاوز هذا األدب واالنتقال إلى مرحلة
أدبية جديدة .وهذا يعني أن الفكر النقدي يستفيد من األدب الجديد ليتطور ،فاألدب الجديد

تنشأ عنه فكرة جديدة ،نقيضة له تحاول أن تتجسم أدب ًا جديد ًا .معنى هذا أن الفكر يتجسم في
األدب الجديد ثم إنه يستفيد منه ليتجدد .إن هذا يقودنا إلى تقرير العالقة بين الفكر النقدي
واألدب ،بين الفكر الجديد واألدب الجديد.

في الفصل األول تعرفنا إلى النقد بكونه معرفة تتعرف إلى موضوعها وبينا ما هي األسس

والمبادئ التي تستند إليها هذه المعرفة .وفي هذا الفصل تعرفنا إلى النقد بكونه معرفة تريد

تغيير موضوعها وتحويله إلى ما يتفق معها ،أي إنها تريد التعبير عن نفسها في الموضوع،

أي إنها تحاول أن تستحيل واقع ًا يعبر عنها .وهذا يبين لنا أن المعرفة التي قلنا إنها عالقة بين
الذات والموضوع على قسمين وهو ما يراه هيغل :معرفة تحاول التعرف إلى الموضوع أو
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العالم الخارجي وهذه تتقبله كما هو ،فالذات هنا منفعلة أو متقبلة ،والموضوع هنا هو الذي
يشكل الوعي وليس الوعي هو الذي يشكل الموضوع ،وهذه هي (المعرفة األصلية) كما

يسميها هيغل .ومعرفة تحاول تشكيل الموضوع أو العالم الخارجي حتى يظهر متسق ًا مع
الذات .والذات هنا نشطة فعالة ،وتلك هي (اإلرادة) كما يسميها هيغل كذلك ،وهي مبدأ

العمل الذي ينشد تغيير العالم فيجعله متفق ًا مع أهدافه الخاصة .فهذه المعرفة تهدف إلى
إلغاء التباين بين الذات والعالم بحيث يصبح االثنان شيئ ًا واحد ًا .في المعرفة األصلية تحاول

الذات أن تجعل نفسها متسقة مع العالم ،أما المعرفة التي تمثلها اإلرادة فهي أن الذات تحاول

أن تجعل العالم يتسق معها .ومع اإلرادة ننتقل من الفكرة النظرية إلى الفكرة العملية.

اإلرادة تعد نفسها معرفة لم تتحقق بعد ،عم ً
ال لم يتحقق في العالم بعد ..تجد تمایز ًا

بين الذات أو (ما ينبغي أن يكون) والموضوع أو (ما هو كائن) .وهي تسعى إلى إلغاء هذا

التمايز ،إلى الوحدة واالتفاق بينهما ،فهي لم تصل بعد إلى وجهة النظر التي تربط بين الذات

والموضوع في وحدة واحدة .ويتخذ نشاط اإلرادة صورة سلسلة من المحاوالت لكي تبلغ
غاياتها .وبعد كل محاولة تجد نفسها ما تزال تتناقض مع الواقع أو الموضوع الذي أنجزته
والذي يعبر عن معرفتها في أطوارها المختلفة .إن التناقض بين اإلرادة والواقع هو نقص

يدفعها إلى تجاوز الواقع الماثل أمامها ومواصلة السير نحو األفكار أو المثل العليا التي
تسعى إليها .إن غاياتها قبل أن تتحقق هي مجرد مثل عليا ذاتية .وعندما تتحقق هذه الغايات

في العالم الخارجي تتحول إلى معرفة موضوعية تعبر عن اإلرادة .إن المعرفة األصلية
متضمنة في اإلرادة .وإن اإلرادة تتضمن المعرفة األصلية بالضرورة وال تستطيع أن تتخلص

من تناقضاتها إال حين تربط نفسها بهذه المعرفة ،وعندها يتحد ما هو كائن وما يجب أن

يكون .ما هو كائن الذي يمثل جانب الموضوع ،وما ينبغي أن يكون الذي يمثل جانب الذات
يتحدان ،وحدة الوسيلة التي هي الموضوع مع الغاية التي هي الذات(.)1

إن الفكر النقدي أو الفكر الجديد بوصفه (معرفة أصلية) تمثل غايات أدبية عليا تريد

أن تتحول إلى معرفة موضوعية يجسمها األدب الجديد الذي تريد له أن يخلف القديم .فهي

تسعى إلى القضاء على الواقع القديم وخلق واقع جديد يتفق معها تمام ًا ،يعبر عن غاياتها،
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ويتحد معها في وحدة واحدة .وهنا نعرف كيف تسعى المعرفة النقدية الجديدة إلى التحول

إلى واقع والتجسم في األدب الجديد الذي يعبر عنها تمام ًا .ولكنها لن تصل إلى غاياتها مرة
واحدة ،لهذا تبقى تتجاوز المراحل الجديدة حتى تصل إلى المرحلة التي تحققها كاملة .وفي

كل مرة أو كل مرحلة يصدر األدب الجديد عن المعرفة النقدية الجديدة لتلك المرحلة ،أو
عن المنهج النقدي الجديد الذي تعتمده لتجديد األدب في تلك المرحلة ،قبل أن تتجاوزه
معرفة جديدة أخرى أو منهج نقدي جديد آخر ،إلى مرحلة أخرى تعبر عنه تما ًما.

لم يستطع األدباء ،عندما كان االستقرار سمة الفكر ،الخروج على القواعد األدبية

السائدة .وقد صدر أدبهم عن تلك السمة الفكرية ،فكان يقر القواعد القديمة مسلم ًا بها ،إذ
لم تكن لديهم القدرة على تمييزها ورفضها ..فإذا ما اتجه الفكر اتجاها نقدي ًا استطاع تقديم
األسس البديلة أو النقيضة ،ثم الصدور عنها.

كان المنهج األول الذي اعتمده الفكر النقدي لتجديد األدب يعني مناقضة األسس

األدبية السالفة ،فيستمد من عناصر الثقافة األدبية القديمة ،مبادئ فكرية جديدة ،نقيضة

لها ،فكان الجديد ثورة على القديم في مجال األسلوب والمضمون فما سار عليه القديم،
قرر مخالفته ،فالعصري أو الجديد ،كان عند الفئة المجددة األولى مفهوم ًا رافض ًا للقديم،
مستمد ًا من القديم ،ولعل في حملة األدباء الداعين إلى التجدد على التقليد ،ما يؤكد هذا

االتجاه الثوري الذي ينكر كل ما يمت إلى القديم.

وألن الجدة أو العصرية نقض للتقاليد الفنية القديمة ،ألنها نقض لألسلوب القديم،

أسلوب المحسنات البديعية ،والصنعة المتكلفة ،استطاعوا أن يخرجوا األدب الجديد عن
هذا األسلوب ،وفكوه من عقاله ،فالظاهرة العامة «التي يمكن أن نسجلها للشعر العراقي في
فترة تطوره األولى هي ،أنه أخذ ينزع نحو التحرر من قيود الصنعة الثقيلة التي ورثها األدب

من العصر التركي بصفة خاصة تلك القيود التي تتمثل في اإلسراف في المحسنات البديعية
والزخرفة البيانية»(.)2

واستطاعوا أن يخرجوا بالقصيدة عن تعدد األغراض ،إلى الوحدة الموضوعية

والعضوية ،بناء على ما تصوروه أو تم لهم معرفته عن األدب الغربي «ولم يقتصر االتجاه

نحو الوحدة العضوية على إنتاج كبار الشعراء العراقيين كالزهاوي والرصافي ،وإنما تبعهم
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في هذا بعض شعراء الصف الثاني الذين ساروا على هذا النهج ،محاولين الخطو بالقصيدة

العربية نحو آفاق أرفع وأوسع»(.)3

ولم تنم محاوالتهم في تجديد اللغة ،إال على عدم اكتراث لها ورفض لطريقتها

القديمة ..إن انحياز الزهاوي إلى المعنى ،يعني لديه عدم احتفاء باللفظ أدى إلى أن تنزل
لغته إلى اللغة العامية .وكان الرصافي على تبحره في اللغة يتناول الموضوع بلفظ هو ألصق

بلغة التخاطب اليومية ،معرض ًا عن اللغة القديمة ،فلقد باينت اللغة الجديدة طبيعتها القديمة
لدى هؤالء المتجددین «وأخذ الشعراء يستعملون اللغة السهلة ،لغة الناس ولغة العصر،

خاصة بعد أن أصبح المفهوم العام للشعر تصوير المشاعر واألفكار وإبرازها ألفاظ ًا مؤتلفة
بعيدة عن التكلف»(.)4

وألنهم ناقضوا أسلوب القصيدة العربية القديمة في الوزن والقافية ،دعوا إلى هدم

هذا األساس القديم .فكان الخروج على الوزن والقافية ،أساس ًا جديد ًا استطاعوا أن يحيلوه

أدب ًا جديد ًا ،فنظم الزهاوي قصيدة في «الشعر المرسل»( )4تخرج على القافية ضمنها معاني
فلسفية .وقد حاول الرصافي أن يخرج على القديم في مجال األوزان فنظم في الشعر المنثور
لكي ال يتخلف عن الرهط المجدد .وقد أسهم هؤالء األدباء في إعداد طائفة ناشئة من األدباء

تترسم محاوالتهم وتحتذيها في الصيغة والموضوع وتتخذ من الشكل الجديد وسيلة للتعبير

عن المضمون الجديد ،فقد جاءت المحاوالت الناشئة في ما أسموه (الشعر المرسل) تترسم
محاوالت قادة الدعوة إليه .وعندما يحاول بعضهم ،وهو يتحمس لهذه الدعوة الجديدة،
أن يضع فيه ،ال يستطيع إال أن يتابع الزهاوي فيما وضعه حتى في المضمون ،فيتحدث عن

حمامة كان الزهاوي يناجيها ،ويتألم لها من خالل قصيدة له في الشعر المرسل(.)5

والصبــح مـــــرآة ادکــــــار
أل���م التــآلف والمعــاش
ثـــم ابتغت أكــ ً
ال وشـــربـــا
قلبهـــــا الحـــــر الصغيــر
المنـــاخ ،ومـــــا الفنــاء

كــانــت تنــوح حمـــامـــة
فتــریـــك حـــاجتهـــا إلـــى
ح��ن��ت ال����ى أل����ف لهــا
شـــر الطبيعة كامـــن فــــي
لكنها ال ت��ـ��ـ��دري م��ا األج��ل

280

المنهج النقدي األول لتجديد األدب :نقض الفكر األدبي القديم

في سرعـــة السهم المصيب
وأظ���ف���ـ���ـ���ار ح���ـ���ـ���داد
ل��ـ��ـ��م يبشــرها بمــوت
()6
للمــوت ،ليتك لــم تكنهـــا

ف��ه��ـ��ـ��وت إل��ي��ه��ـ��ـ��ا هــرة
فتخبطتهــا ب��ي��ن أنيــاب
وكــأنمـــا قتــل الحمـــامة
ه��ـ��ـ��ذي الحيــاة وسيلــة

وكتبوا في ما يعدونه الشعر المنثور موضوعات تؤكد ادعاء الثقافة الجديدة بحشد ما

يعرفونه من الثقافة الغربية العامة ،فكانت محاوالت من مثل هذا:
ما أشبه األيام في بعضها :وأقرب الماضي إلى الحاضر
الجوهر باق ،مهما تكيفت المادة.

االنتقال الحقيقي ممتنع إال مع وجود جدید.

العالم مادي ًا يشبهه من وجوه كثيرة أدبي ًا.

يتطور نظام «المجتمع» اإلنساني مع الزمن ،ولكن هيهات أن يتبدل.

ومهما كان فيه من تحوير ففي األسماء ،أما المسميات ،فتظل كما هي في كل األحوال.
السياسة مثل أصل مادة الكون ،تبدو بصور شتى وأشكال متباينة ،وتعود يوم ًا ما لشكلها

األول.

النار والماء من جوهر واحد ،والديموقراطية واالشتراكية واألوتوقراطية مهذبة.

لو أمكنني أن أبرهن على وجود السالم في الجواهر الفردة ،والقوى المتضاغطة

لتأكدت مجيء يوم للبشر يعيشون فيه بسالم.

إذا كان ناموس تنازع البقاء شيئ ًا حقيقي ًا ،فالسعادة من أكاذيب الوهم.
إذا كانت الحركة قوام الكائنات ،فالراحة خيال لذيذ.

إذا كان الوجود مسبوق ًا بالعدم ،فسرعان ما سيصير إليه..

إن التهذيب الذي نراه في البشر وقتي مصطنع ،ال يلبث أن يتالشى ويعود إلى أصله.

يجب أن ال نرثي للضعيف لئال نغريه.
الطامع يشكو الشعب في كل حين.

علينا أن ال نستسلم للطبيعة في ما تريد.
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القضاء معذرة العاجز البليد.

من ال أنانية فيه ،ال غيرية عنده.

إذا كانت المادة أصل كل شيء ،فالمجرد عنها باطل ،وإن استحسنه العقل.

أدعى شيء للعناء ،حب المزيد في كل شيء.
الدهر كالدهر ،واأليام واحدة.

والناس كالناس ،والدنيا لمن غلبا(.)7
***

ولقد تهيأ لألدباء أن يدركوا طبيعة ما تدور عليه مضامين األدب الجديد من سياسة

واجتماع وفلسفة وثقافة عامة .واستطاعوا أن يحيلوها أدب ًا جديد ًا فكانت المعاني السياسية

التي عبر عنها أدبهم ،أول مضامين األدب الجديد ،وكانت المفاهيم األولى لألدب الجديد
أنه وسيلة سياسية ،هدفها «الدعوة للحرية السياسية ومقاومة االستبداد والفساد»(.)8

وكنا قد اخترنا من هذه المعاني واألفكار التي اعتقدوا بها أو ناقشوها وجادلوا بها ودار

عليها أدبهم ما قالوه في (االشتراكية) التي ذكرنا أنهم انقسموا إزاءها بانقسام تياراتها ،فهناك من
ناصر االشتراكية (المعتدلة) ،وهناك من ناصر االشتراكية (البلشفية) التي نعتقد أن الرصافي

تأثر بها في قصيدته (إلى العمال)( )9إذ بين واقع التفاوت االجتماعي ما بين العاملين وأرباب
العمل ،الذين يتمتعون بثمرة كدح العمال وتعبهم .ويرى أن (مذهب االشتراكية) وتحقيق

المساواة هو الحل لهذه الحالة االجتماعية ،فليس عدالً أن يعيش العاملون المعسرون عبيد ًا
والموسرون موالي مع أن همم العاملين هي التي تصنع الحياة ال أموال الموسرين .وهو
الكفيل بإقرار الحق وتحقيق العدالة بأن ينال المرء في عيشه بقدر عمله وإنتاجه ،ويدعو

العمال الذين هم الناس جميع ًا إلى االتحاد ألنه عنوان قوتهم وانتصارهم:

ليس إال نتيجـــة األعمــال
عيش فالفضــل للعــمـــال
فبفضــل االنتـــاج واإلبــدال
ال حيـــاة للعاطـــل المكســال

كـــل ما فـــي البالد من أمـــوال
إن يطب في حياتنا االجتماعيــة
وإذا كـــان في البــالد ثــراء
نحن خلق المقــدرات وفيهــا
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قد حــوى كل باطـل ومحـــال
لغني مستــأثــر بــالغــالل
أرغـــدته لهـــم يــد اإلقــالل
لسواهم ما أخرجـــوا من آللــي
كعبيـــد والموســـرين مــوالــي
قعـــدوا في قصـورهم والعاللـــي
فـــي شقـــاء وبــؤس واعتــالل
.................................
هكــذا ف��ي عمــاية وضــالل

عنـــدنا اليوم للحيــاة نظــام
حيث يســعى الفقير سعـــي أجير
فتـــرى المكثــرين في طيب عيش
وترى الغائصين في البحر أمســـی
وتـــرى المعسرين في كــل أرض
اكثــر الناس يكـــدحون لقــوم
واحــد في النعيـــم يلهــو وألف
.................................
فإلى كم نشــقى وحتـــام نبقـــى
***

باألمـــوال
يختص
فيمــا
قديمــ ًا ف��ي غابر األجيـــال
خطـــوة نحو مبتغاه العالـــي
ماألهــل الحيــاة م��ن آمــال
ٍ
هــواد إل��ى طريــق التعــالي

إنما الحـــق مذهب االشتراكيــة
مــذهب قــد نحـــا إليه أبــو ذر
ليس فرض الزكاة في الشــرع إال
مبــدء م��ن مقاصد ضامنــات
موصالت إلى السعادة في العيـش
***

وإن ك��ان م��ن عظام الـــرجال
فهــو مجــد مهدد بالــزوال
قـــدر إنتاج سعيـــه المتـــوالي
للمســاعي كالحبل لألحمـــال
ودنانيرنــا لهـــا كــالحبــال
همم الـــدائبين في األشغــال
................................

ليــس للمرء أن يعيــش بال کــد
كل مجد يبنى على غير سعــي
ليس قدر الفتــى من العيش إال
مــا رؤوس األمــوال إال أداة
مثل شد األحمــال شد المساعي
صــاحِ م��اذا تجدي الدنانير لوال
................................
***
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أيهــا العامــلون إن اتحـــاد ًا
مالعيش تشكون فيه سقامـــ ًا
فليكن بعضكم لبعض نصيــر ًا
وإذا قلت إنكم أنتم النـــاس
فاعملوا دائبين غيــر كسالى
ثم قـــولوا معي مقـــاالً رفيــع

بینکم مرخص لكم كل غـــال
ب��س��ـ��ـ��وى االت���ح���اد م��ن إب�لال
ومعينــ ًا له على كـــل حــال
جميعـــ ًا فال أكـــون المغــالي
وارق��ب��وا ما به ســتأتي الليالي
الصــوت فلتحيى زمــرة العمال
***

أما االشتراكية المعتدلة ،فقد ناصرها الزهاوي الذي يرى أن المساواة التامة مما تأباه

الطبيعة في األشياء ألن التفاوت واقع بينها ال سبيل إلى القضاء عليه ولواله الستحقت

الشعوب أن تتساوى في الحقوق:

أن ال تــراعى للضعيف حقــوق
()10
لوال اختـــالف بينها وفــروق

األقويــاء بكــل أرض قــد قضــوا
إن الشعوب لتستحــق تســاويــ ًا

وكان المضمون االجتماعي من مضامين األدب الجديد أيض ًا ،وفيه نجد الدعوة «إلى

إصالح المجتمع عن طريق تعليمه وتحريره من قيود الجهل والعادات والتقاليد البالية»(.)11

وكنا قد اخترنا قضية المرأة موضوع ًا فيه ،ومر بنا أنهم انتبهوا إلى أن المرأة في الشرق منتقصة
الحقوق مهضومة ليس في جانب واحد فدعوا إلى حريتها في الزواج ،وإلى أن تسفر وتخرج

إلى معترك الحياة لتنال حظها مما ناله الرجال من التعلم والعمل .وكانت الدعوة إلى السفور

من أخطر الدعوات االجتماعية وأكثرها جرأة في تلك األوقات .وقد لقي دعاتها أذى كبير ًا،

فقد لقي الزهاوي ما لقي في سبيلها ،وكان أكثرهم التزام ًا بهذه القضية ،إذ نظم قصائد كثيرة

يدافع بها عن المرأة ويدعو إلى انتشالها من الظلم االجتماعي الذي يكتنفها ،ونقتطف مما

قاله بعض قصيدته «یا ابنة يعرب»(:)12

أبصــر بهـــا للنجم وقــــدا
نفسي اللجـــوج علــي عــــدا
بــالرافــديــن يثــرن وجـــدا

ف��ي ليلــة س��ـ��ـ��ـ��وداء لــم
أخ��ـ��ـ��ذت تعــد همــومها
إذ ص��ـ��ـ��ورت ل���ي نســـوة
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ف��ـ��ـ�لا تُ��ص��ـ��ـ��ان وال تُ��ـ��ـ��ؤدی
مـــن جهــلهم وأدوك وأدا
لــه لعمــر الحـــق حـــدا
القــوم ال يـــرعــون عهــدا
عـــك حاسبين الــغي رشــدا
ب��ض��ي��ق��ـ��ـ��ه ل��ي��ك��ـ��ـ��ون لحــدا
ك ص��ـ��ـ��دی بكهف ال����دار ف��ردا
ن بـــدونهن الــعيش رغـــدا
ع��ن ه��ـ��ـ��دى للــشعب ولــدا
شعب فـــإن الــشعب يـــردی
.........................

غ��ص��ب��ـ��ـ��وا ال��ن��س��اء حقــوقهن
ال��ق��ـ��ـ��ـ��وم ي���ا اب���ن���ة ي��ع��ـ��ـ��رب
ظ��ل��م��ـ��ـ��وك ظلمـــ ًا م��ا رأي��ت
ال ت��م��س��ك��ي ب��ال��ق��ـ��ـ��وم إن
ح��ج��ب��ـ��ـ��ـ��وك ع���ن أب��ن��ـ��ـ��ـ��اء نو
س��ج��ن��ـ��ـ��ـ��وك ف���ي ب��ي��ت أري��ـ��ـ��د
ل���م ي��ع��ـ��ـ��دل��ـ��ـ��ـ��وا إذ غ��ـ��ـ��ادرو
ون��س��ـ��ـ��وا ح��ق��وق��ـ��ـ��ـ�� ًا ال يكو
األم ل��ـ��ـ��و رق���ي���ت ل��ـ��ـ��رب��ت
وإذا ال��ن��س��ـ��ـ��اء ردي��ـ��ـ��ن في
.........................

ولقد تحمسوا إلى أن يكون أدبهم وسيلة لتبليغ كل المضامين الجديدة فاستطاعوا

أن يخرجوا بشعرهم «من مجالسه الخاصة التي كان الشعراء ينصرفون فيها بجهودهم إلى

النظم السخيف والحشو القاتل ألية فكرة إلى ميادين الحياة العامة ،حيث يتحدث الناس في

شؤون حياتهم ومتطلبات عصرهم .)13(».ومن هذه المضامين الجديدة التي رأوا أنها مما
يتطلبه منهم عصرهم الحاضر ما ذكروه في المسائل الفلسفية والعلمية ،إذ ناقشوا األفكار

التي اطلعوا عليها في العلم والفلسفة وقالوا فيها ،ونختار منها مما قاله الزهاوي في قصيدة

(السبرمان)( ،)14التي تفصح عن تأثره بفلسفة نيتشه ،وقد وصفتها جريدة (نداء الشعب) بأنها
القصيدة الفريدة إذ «يصف ناظمها الفيلسوف (السبرمان) في عبارات بارزة قوية ويشير إلى
مسائل الحياة الخالدة كأصل اإلنسان والروح وغيرهما  -وهو استحداث بديع في الشعر

العربي )14(».ثم تورد هذه القصيدة التي منها:
رب معنى هو الحقيقة تـــوحي
كل فكــ�ر يط�وف بالنف�س منـــ�ي
لم يقف بي فـي موقف الش�ك ش�يء
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ض ب��دت من تفاعل الكيميــاء
مظهر ًا م��ن مظاهر الكهربــاء
ء ب��دت قبل البر في الدأمـــاء
تتخطى مـــراتب االرتقــاء
.............................
أن تكـــون األبنـــاء كاآلبــاء
تقتضيه الحاجـات في األبنــاء
يدانيـــه في ضـــروب الدهـــاء
على الفتــك منــه في الهيجـــاء
نس�بــوه إلي�ه ف�ي األحيــ�اء
كــ�ل غاراتــ�ه م�ن األجـــ�واء
ض فيبن�ي عروش�ه ف�ي الس�مــاء
ت بـــآالت�ه لــ�ذو كبريــ�اء
هــ�ر ذو غنيـــ�ة ع�ن األذكــ�اء
م�ا أن يمـــ�ل س�فــك الدمــ�اء
ويعيـــ�ش اإلنس�ان نضـ�و ش�قـــاء
ث�م ويــ�ل م�ن صـــول�ة األقويــ�اء

كل ظنــي أن الحيــاة على األر
وهـــي ليســت في كل ذلك إال
ولـــد الكهرباء في األرض أحيـــا
ولـــدتها من الجمــاد فجــاءت
.............................
وقض�ت س�نـــة الوراثـــ�ة فيـ�ه
غي�ر أن الحي�اة تــلب�س م�ا قـ�د
وإذا السبــرمان جاء فال حـــي
إنه ابـــن اإلنسان لكنه أقوى (م)
يتـــ�راءى اإلنس�ان كالق�رد إمـــ�ا
إنـــ�ه يتمــل�ك الس�مــاء فيــأت�ي
إن�ه قــ�د تضيــ�ق يومــ� ًا بــ�ه األر
إنــ�ه م�ن إذاللــ�ه للصعــوبـــ�ا
إنـــ�ه بالق�وى الت�ي ه�ي ف�ي الج�و
إن�ه في اللق�اء خلو م�ن الرحم�ة (م)
إنــ�ه يحيــ�ا وحـــ�ده فــ�ي نعيــم
لضع�اف العقول ف�ي األرض ويـــل

ومما استحدثه في رباعياته من المضامين الفلسفية والعلمية نقتطف ما يأتي:

الزمــ�ان
كنــ�ه
أمــ�وت
()15
كحيـــرت�ي ف�ي المكـــ�ان
نتجــ�دد
طيـــ�ه
ف�ي
()16
ب�ل نحــ�ن نس�ـــعى ال�ى غــ�د
ث��ـ��ـ��ـ��اب��ت��ـ��ـ��ـ�� ًا ال ي��ك��ـ��ـ��ون
()17
وس��ـ��ـ��ك��ـ��ـ��ون
تحـــرك
ت��ج��ـ��ـ��ول ف��ي ال��ك��ـ��ـ��ـ��ون ذرة
()18
ذرة
ف���ـ���ـ���وق
ذرة

حتـــ�ى
ألجهــ�ل
إن�ي
مـــ�ا حيــرت�ي فيــ�ه إال
مکـــ�ان
الــزم�ان
إن
فمــ�ا غــ�د هــ�و يــأت�ي
غيــ�ر ال�ذي كــ�ان م�ن قبــ�ل
ول��ـ��ـ��ي��س ف���ي ال��ك��ـ��ـ��ون إال
شمـــوس
بيـــن
األرض
وأن���ت هـــذا عــلى األرض
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ال يجـــ�ذب الجس�م جس�مــ ًا
بــ�ل إنمــ�ا يدفـــ�ع الجس�م
يــدف�ع الجس�ــم إلــ�ى الجس�ــ
الجســ
هـــو
فيقــولــون
إن��م��ـ��ـ��ا ال��ك��ـ��ـ��ون أثيـــر
م��ب��ـ��ـ��ـ��دأ األش��ي��ـ��ـ��ـ��اء منــه

م����ن ن��ف��س��ـ��ـ��ه ف��ي��س��ي��ـ��ـ��ـ��ر
()19
ف��ي المسيــر األث��ي��ـ��ـ��ـ��ر
ـــم م��ن ال��ج��ـ��ـ��ري األثيــر
()20
ــم علــى الجـــذب قــديــر
واس���ـ���ـ���ع ال ي��ت��ن��ـ��ـ��ـ��اه��ی
()20
منتهـــاهــا
وإل��ي��ـ��ـ��ه

وألن التجديد يعني أخذ الثقافة األدبية الغربية ،كانت الدعوة إلى الفنون األدبية التي

عرفها األدب الغربي ،من قصة ورواية ومسرحية .وقد عكست محاوالتهم فيها الوعي
بجانب المضمون الجديد الذي وجهوا به شعرهم ،إذ خرجوا بها إلى ميادين السياسة
واالجتماع ،لكنهم لم يصدروا عن فهم صحيح لبنائها الفني إذ لم يتهيأ لهم إدراك سماتها

الفنية التي قررتها النظرية الغربية ،وكان أن صدر من كتب فيها عن هذا الفهم القاصر« ..إن

عدم شیوع مفهوم محدد للقصة ،يتمثل هذا الفن من نواحيه المختلفة ..كان عوامل هامة في
تصور هؤالء الكتاب الخاص عن القصة الذي يمكن تحسسه في نتاجهم»( ،)21الذي يؤكد

تخلفها عن القصة الفنية الغربية التي يترسمونها .وما كتبوه فيها شعر ًا يؤكد هذا( ،)22فهي
تفتقر إلى العناصر الفنية لهذه الفنون األدبية الغربية ،فتبدو فيها باهتة إن لم نقل ميتة ،وال
تتوفر إال على ما عرفه أدبنا القديم من بعض هذه العناصر .ولنمثل على حالها هذا بالقصيدة

اآلتية ،ولننظر إلى الجانب القصصي أو المسرحي فيها ،نجد أن العنصر الفني الوحيد الذي
نستطيع أن نضع يدنا عليه ،هو عنصر الحوار ،وليس هو باألمر الذي لم تعرفه المحاوالت

القصصية التي عرفها األدب العربي القديم ،فالمقامات والحكايات التي حفلت بها كتب
األدب القديمة ال تخلو من هذا العنصر الفني:
جلس الشاعر الكئيب مســـاء
ورأى نفســـه شريــد ًا طـــريــد ًا
وهمى الدمع من مآقيه يجــري
ظل يرنو نحو الفضا بخشـــوع
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قــرب نهر مناجيـــ ًا شاطئيه
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بانصباب ،مخضبــ ًا وجنتيـه
باسطــ ًا للعـــال كلتـــا يديـــه
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فتجــلت أمـــامه ربة الشعـــر
نشطتـــه منهـــا بحـــلو ابتسام
وإليهــا دنـــا يــروم خطاب ًا
حرضينا على اكتساب المعالي
نحن قوم باللهو نحيي الليـــالي
أيهــا ال��ق��وم ،إن ه��ذا مقــال
أت��ـ��ـ��روم��ون ع��ـ��ـ��زة وعــالء
أتـــــــرومون أن تلموا بأسبــاب
أتـــــــرومون في الحياة سعــود ًا
أتـــــــرومون كــل هــذا وأنتــم
ربـــة الشعر ،إننـــا ال ن��روم
فيــه شعت من العالء نجـــوم
إن مجــد اآلب���اء مجــد تولى
ذاك مجــد قد شيـــدوه بعزم
تعبــوا فــي سبيلــه وتفــانــوا
ثم دال��ت أيامهم واضمحلـــت
إنمــا األمس راحــل ال يــرجی
أرشــدينا إلى طريــق الفخــار

فغشــت أنــوارهــا ناظريـــه
فتخطــی مشجعـــ ًا أصغریــه
عن بنــي قومـــه فأصغت إليـه
الشاعر

ر ّبة الشعر

الشاعر

ربة الشعر

الشاعر
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ربــة الشعــر والنهى حرضينــا
نائمينــا
نهـــارنا
ونقضــي
يبعث الشجـــو ،يــولـــد اآلالمـــا
أتـــــــرومون س��ؤدد ًا ومقامــا؟
المعــالي فــي عيشكــم إلمامـــا؟
أتـــــــرومون كــل فخر تسامــی
قــد مكثتـم  -دون األنـام  -نیامــا
غيـــر ما قــد أده��ش العالمينا
زاه��رات كانت هــدى التائهينــا
تـــارك ًا للبنيـــن درســـ ًا أغــرا
يـــذر الماء فــي مجاريــه جمــرا
رغبـــة فــي بنــائــه فاشمخــرا
فـــوجدتم ذيــالك المـــد جزرا
بعثــه فاخــلقوا أزمـــان ًا أسرا
ربــة الشعر والحجــا أرشدينــا
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كيف نقفو السعود؟ كيف نجاري
يا بني الرافدين ،خلوا التوانــي
ٍ
لمبــد
ال تحــق الحيــاة إال
فانتضوا العزم صارم ًا ليس ينبو
قيــل إن الحيـــاة فيهــا ظــالم
انهضـوا ،ناضـلوا ،تفـانوا ،تفـادوا
رب��ة الشعر ،كيف يسعد شعب
ليس يجــدي فيــه مالم وعتب
أسمعتم بالبل ال��روض صبحـــ ًا
أرأيتــم أزاهــر الحقـــل تــرنو
أسمعتم جـــداول المـــرج لمـــا
كل شيء فـي ذا الوجود ليبــدي
فاغرسوا في النفوس منكم حنو ًا

أمم الغرب؟ كيف نحيي الفنونا
ربة الشعر

الشاعر

ربة الشعر

يا بني الرافدين ،خلوا الجمــودا
همــة قد غدت تحاكي الحديدا
وارتــدوا العـــلم عــزّة لن تبيــدا
فأنیروا ال��رأي الحصيف السديدا
وحدوا رأيكـــم ،تنـــالوا السعودا
نبذ الحــب والــوفاق قــرونا
فهـو يهــوی شمـــاتة الشامتينــا
تــتــنـــاغى محبـــة وحنــانـــا
بانعطــاف يحـــرك األغصانــا
يتهــادى خريــرها األلــحانــا
لســواه مــن جنســـه تحنــانــا
ووفاقــ ًا لتسعــدوا األوطـانـــا

***
عــر مصغ ج��اث على ركبتيه
ف��ي منــام م��ا ق��د تجلى عليه
شاطئـــ ًا ،والسكــون في جانبيه
فـــأعاد الصـــدى نــداه إليه
()23
صــح ب��اق ،يـــرن في أذنيه

وهنـــا ســادت السكينـــة والشــا
لم يكــن عالم ًا ،أف��ي يقظة أم
عشيــت عينــه ،فلـــم تلق إال
ثم ن��ادی یا رب��ة الشعر  ،مهالً؟
تبع النهر بانكسار وص��وت النـ
***
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إذن ،جدد هؤالء ..ومثلوا القاعدة الفكرية التي وضعوها ،فالجديد ،ما ناقض القديم،

وكان ثورة عليه ،وجاء أدبهم ينقض القديم ويثور عليه ،ولكنه يفتقر إلى الثقافة الغربية ،وهو

ال يجاري حركات التجديد في األدب العربي التي قطعت مرحلة متقدمة في محاكاة األدب

الغربي ،واستحدثت في األدب العربي طرق ًا وفنون ًا ما زال األدب العراقي فقير ًا بها .وهكذا
كانت حركة التجديد األدبي األولى تمثل مرحلة المعرفة المباشرة التي لم يكن فيها الفكر

قد تعرف إلى الثقافة الغربية واألدب الغربي ويمكن أن نعدها امتداد ًا لحالة الفكر في زمن

الدولة العثمانية قبل االتصال بالغرب واالطالع على الحضارة الغربية.

وعندما وقفوا على األدب الغربي وقوف ًا مباشر ًا وتوثقت معرفتهم به وعرفوا ما كانوا

يفتقرون إليه من مذاهب وفنون األدب الغربي ،صدر أدبهم عن األدب الغربي ولم يشذ عنه،
بل جاء يؤكد الوقوع المباشر فيه وكان يعبر عن المرحلة الثانية من مراحل المعرفة وهي

مرحلة االنتقال إلى اآلخر المختلف .وهذا ما سنعرفه في المبحث الرابع من الفصل الثالث

من البحث.

الذي ننتهي من تقريره ،هو أن المعرفة تتجلى في التطبيق وأن الفكر يتجسم في األدب

وأن األدب يعبر عن الفكر ،حتى يكون األدب علی قدر الفكر «فالعقل متماثل مع الفعل»(.)24
إن أصحاب المنهج النقدي األول ،صدر أدبهم عن األسس الفكرية التي طرحوها

وألنهم كانوا يجهلون من الثقافة الغربية ما أخذه عليهم أصحاب الدعوة التجديدية الثانية
جاء أدبهم يخلو منها .وكذلك جاء أدب أصحاب المنهج النقدي الثاني ،فقد صدر عن

الثقافة الغربية التي ألصحابه ،مفتقر ًا إلى الثقافة العربية ألنهم يفتقرون إليها .فاألدب الجديد
يستهدي بالفكر الجديد ،ويصدر عنه منطوي ًا عليه.

إن الفكر ينتج الواقع عند هيغل« :إن مسيرة المعرفة هي إنتاج الواقع»( )25وإنه «ليس

هناك إطالق ًا عمل بدون نظر ،بدون وعي ،بدون فکر ،بدون انتباه بدون عاطفة ،بدون حلم،
جيد أو سيئ ،مفيد أو مضيع ومحبط»(.)26

وهو يردد في فلسفة الفن ما ردده في فلسفته العامة فهو يرى الفن واألدب يعبران

عن الفكر الكلي أو الروح المطلق( )27الذي شرحنا معناه لديه في المدخل إلى البحث وأنه
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يعني أية فكرة عامة غير مغرقة في التعبير عن التطلعات الذاتية ،وكانت دعوة التجديد تعبر

عن تطلعات عامة في الفكر .والحركة التاريخية للفن واألدب تفسر لدى هيغل بالقوانين

المنطقية لتطور الفكرة المطلقة نفسها .وتاريخ الفن يفسر من خالل تطور الفكر الذي يبتدئ

به الجدل .وتطور الفن انعكاس لسيرورة تطور الفكر وأن كل مجرى تطوره يتحدد بمجرى

تطور الفكر وأن أطوار تطوره هي أطوار تطور الفكر( .)28ويتتبع علم الجمال الهيغلي مسيرة
الفكر أو الروح المطلق من أجل تحققه الكامل في المادة( )29أو الفن واألدب ،وهو يمر
بمراحل في سبيل هذا التحقق وكل مرحلة تمثل جزء ًا من أجزاء مسيرته الكلية.

إن تاريخ الفن غايته أن يسعى إلى أن يعبر عن الفكر الكلي فيكون المتناهي ًا وحر ًا.

ولهذا سوف يستبعد من جانبه المادي كل ما هو عرضي ،ألن مثل هذه الجوانب العرضية ال

تعرض شيئ ًا من الكلي الذي يفترض تجليه ،ألن مضمون الفن هو المطلق ،أو الفكر الكلي،

فال مكان فيه لما هو جزئي تمام ًا أو عرضي أو طائش.

إن الفكرة الجزئية التي يمثلها الفن الرمزي  -وهو المرحلة األولى من مراحل تطور

فن األدب أو تجلي الفكر الكلي في فن األدب عند هيغل  -تبرز في جوفها تناقضات ،وهذه

التناقضات تلغى في فكرة جديدة ،أو تتجاوز في فكرة جديدة تنتقد تناقضات الفن الرمزي.

وهنا نود أن نشير إلى أن معنى النقد األدبي لدى هيغل ال يختلف  -من حيث كونه نشاط ًا

للعقل أو عملية عقلية تتمثل بالنفي أو التجاوز أو اإللغاء الذي يستند إلى التناقض  -عن
النقد الذي يمارسه الفكر بصورة عامة إال من حيث كونه يعالج األدب ،أي إنه يختلف عن

الفكر النقدي الذي هو حالة عامة للفكر من حيث موضوعه الذي هو األدب والفن .فالفكر
النقدي الذي يدرس الفن الرمزي يدرك التناقض الذي ينطوي عليه ،والفكر يتغلب على هذا

التناقض عن طريق لون جديد من ألوان الفن .فالفكرة الجديدة ،وهي فكرة الفن الكالسيكي،
قد حلت بالفعل تناقض الفكرة القديمة ،وهذه الفكرة التي يمثلها الفن الكالسيكي تلغى
بفكرة الفن الرومانتيكي .وبعد أن تكتمل دائرة الفن يتم تجاوزه واالنتقال إلى دائرة الدين،

ألنه صحيح ،أن الفن يسعى إلى التعبير عن المطلق ،لكنه يبقى يتحرك باستمرار في دائرة
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العيني والفردي ،فهو ال يدرس المجردات ،فالفن يطور تناقض ًا في داخله ،وهذا التناقض
ينسحب إلى الفن الرومانتيكي الذي يجده هيغل ممث ً
ال بأعلى مراحله (الشعر) متسم ًا بالفردية

ومغلف ًا المضمون الروحي بالخيال الحسي على الرغم من محاولته االرتقاء عما هو حسي
وجسماني .وهذا هو الرابط الذي لم ينقطع بين الفن الرومانتيكي والفن بدائرته العامة الذي

أسند إليه هيغل مهمة التعبير الحسي عن المطلق .ولما كان الفن على هذا النحو غير كاف
ومتناقض مع نفسه كان من الضروري أن توجد صورة جديدة إلدراك المطلق ،لكن يجب

أال تكون هذه الصورة الجديدة موضوع ًا من موضوعات الحس ،وإنما ال بد أن تكون فكر ًا

خالص ًا أو عق ً
ال كلي ًا .ومثل هذه المعرفة للمطلق ال توجد إال في الفلسفة(.)30

وقد رد النقاد الماديون على المثاليين الذين صدروا عن الفكرة المطلقة التي ال يؤمنون

بها ويرون أن فلسفة هيغل طبقت الطريقة الديالكتيكية تطبيق ًا خاطئ ًا( .)31ويدعون إلى مكافحة
األحكام المثالية التي هي معايير مطلقة أزلية متعالية ،وأنها تعتصم وراء العناصر غير القابلة
للتفسير في األثر األدبي.

لقد أخذت الفلسفة الماركسية على هيغل ،أنه وقع في الوهم المثالي ألن المعرفة ال

تخلق الواقع ،بل «إنها إعادة إنتاجه في الرأس»( ،)32وهي تعني أن الواقع يخلق فكر ًا يطابقه،
والذي أكده بحثنا أن الفكر يخلق واقع ًا يطابقه ومن خالله يكتشف التناقض بينه وبين الغاية

المعرفية التي يسعى إليها.

لقد رأينا كيف يستفيد الفكر من األدب ليتطور ،فلقد استفاد الفكر النقدي من أدب

الفئة المجددة األولى ليدعو إلى التوفر على الثقافة األدبية الغربية ،ثم استفاد من أدب الفئة
المجددة الثانية ليدعو إلى األدب الصادق .وقلنا ،إن هذا معناه أن الفكر يتحول إلى أدب

على قدره تمام ًا ،يستفيد منه لينتقل إلى فكرة جديدة ،تتحول إلى أدب على قدرها ،حتى
يغدو تاريخ األدب ،تاريخ ًا للفكر .ولقد وقفنا على تاريخ التطور األدبي في العراق ،على أنه

تاریخ تطور الفكر النقدي.

المعرفة ،إذن ،تستفيد من الممارسة أو التجربة ،فالمعرفة «مسار تقدمي يستند
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إلى الخبرة أو «التجربة»»..

()33

ولكن هذه (التجربة) أساس المعرفة كما تقرر الفلسفة

المادية«:الممارسة ليست فقط أساس ًا للمعرفة ،وإنما هي قوتها المحركة أيض ًا»( )34ولقد أكد
بحثنا أن المعرفة تستمد من الفكر ،وتستفيد من الممارسة .ولقد استمد الفكر النقدي األدبي

من فكرة أولى ،هي الغاية التي كانت تحركه وكان يستفيد من الممارسة (األدب الجديد)،
ليتقدم إليها.

إن العالقة بين الفكر والممارسة ،أو بين النظرية والممارسة ،عالقة «ديالكتيكية :هناك

إسهام متبادل بين النظرية والممارسة»( ..)35الممارسة تغني الفكر ،وتستمد منه .وهذا تنكره
الفلسفة المادية ،فال تعترف بمسألة أسبقية الفكر وكونه مصدر ًا للممارسة وسابق ًا عليها.

وعليه اختلفت مع المثالية فاختلفت تسميتها فتلك روحية مثالية وهذه مادية ترى أنها وحدها
هي العلمية وأنها نهاية لهذه الفلسفات التي تتشبث باألفكار المطلقة ،والتي طبقت الطريقة

الديالكتيكية تطبيق ًا خاطئ ًا ،كما فعل هيغل(.)36

لقد تميزت الماركسية من المثالية من حيث اعتبارها المادة أوالً .ووقفت الماركسية

على قمة المادية ،وفي مقابلها وقفت الهيغلية على قمة المثالية .وقد انقسمت الفلسفات
الجدلية بالنسبة إلى هذا الفرق  -على اختالف في نسبة ما تشتمل عليه من عناصر الجدل  -إلى

فلسفات مثالية ومادية ومتذبذبة بينهما .وقد انعكست عنهما أفكار تتعلق بالفنون واآلداب

وكونت نظريات أدبية وفنية ،وأسستا نقد ًا وعلم ًا للجمال صدر عن فلسفة كل منهما ونظريتها
في المعرفة وفي تفسير الفنون واآلداب.

لقد وقف الفالسفة منذ أقدم عصور الفلسفة عند األدب ،وصدر كل منهم عن فلسفته

في تقويمه ،بدء ًا بأفالطون الذي يعد هو وأرسطو رائدي النقد األدبي ،إذ سبقا فيه إلى أشياء
كثيرة .وقد اتصلت أقوال أفالطون في الشعر والفن بنظريته في المثل والمحاكاة والمعرفة
وبطريقته الفلسفية الديالكتيكية التي وجهها في الكتابين الخامس والسابع من (الجمهورية)

إلى الشعر وإلى الفروض النفسية واالجتماعية القائمة في أصله ومهمته .وكان مثالي ًا وقد قلنا
إنه يرى أن العقل أو األفكار أو الكليات هي األساس المطلق لألشياء ،وأن العالم الدنيوي

ليس إال ظاللاً لهذه الكليات أو المثل أو تقليد ًا لها .وإذا كان العالم تقليد ًا أو محاكاة لهذه
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المثل ،وإذا كان الشعر تقليد ًا أو محاكاة للعالم ،فإنه تقليد لما هو تقليد ،والشاعر حين
ُيقلد هذا العالم فإنه يبتعد عن الحقيقة ثالث خطوات .ثم إن أفالطون إذ يجعل الفكر أو

العقل أساس ًا للموجودات وإذ يقدس العقل ،وإذ يتجه الشعر إلى العواطف ال العقل ،نجده

(أفالطون) يهاجم  -منتصر ًا للعقل  -هذه العاطفة أو اتجاه الشعر «لسقي العواطف بدالً من
تجفيفها» ،أي إلثارتها وتقويتها بدالً من إخمادها وإضعافها .ولذلك كله يستبعد الشعر وال
يرى له مكان ًا في مدينته الفاضلة ألنه مجانب للحقيقة األفالطونية الصحيحة ،وهو من ناحية
اجتماعية ونفسية ضار بالمجتمع السليم.

أما أرسطو الذي أتم كثير ًا ما بدأه أفالطون ،فقد خالفه في الموقف الختالف فلسفتيهما،

وقد جرد اتهامات أفالطون من مغزاها وتحول بها إلى وجهة جديدة ،فأقر أن المحاكاة

طبيعية في اإلنسان ،وذهب إلى أنها ال يمكن أن توصف بأنها رديئة في ذاتها ألنها تختلف
بنسبة ما يحاكى وبطريقة المحاكاة ،وأن هذه المحاكاة قد تنتج شعر ًا تراجيدي ًا أو كوميدي ًا أو

يصرفها
ملحمي ًا ،وميز كل هذه األنواع .ثم واجه تهمة أن الشعر ضار وأنه ين ّبه العواطف إذ ّ

أي يجد لها متنفس ًا ومخرج ًا ذلك أن التراجيديا بإثارتها عاطفتي الشفقة والخوف تهيئ مسرب ًا
لالضطراب العاطفي وتحقق الرضا الجمالي في النفس وتبعث على الراحة والهدوء .ولعل

هذا هو المقصود من التطهير ،وإن كان الدارسون قد اختلفوا حول المعنى الذي أراده أرسطو
وهكذا استبدل فكرة التطهير وهي فكرة نفسية اجتماعية بفكرة أفالطون عن مهمة الشعر

ولهذا نظر إليه بأنه واقعي وليس مثالي ًا كأفالطون(.)37

وقد ظلت الفلسفة على اتصال باألدب ،وكل فلسفة جديدة تظهر تقدم تصورها عنه

مما کون مذاهب في النقد كل منها صدر عن أصل فلسفي .وألن هذه المذاهب تأثرت
بالفلسفات التي صدرت عنها ،وألن هذه الفلسفات انقسمت إلى مثالية ومادية انقسمت
مذاهب النقد إلى هذين القسمين.

تعد جميع المذاهب المثالية (الفكرة المطلقة) أو (العقل الكلي) أو (الشعور) العنصر

األول واألقدم ،وتقول إن لهذه وجود ًا مستق ً
ال عن المادة(.)38

ويقسم علم الجمال الماركسي المثالية إلى قسمين :المثالية الموضوعية التي
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أفضت إلى تصور متعال عن الجمال .والمثالية الذاتية التي جعلت من الجمال لدى بعض

الرومانتيكيين إنتاج ًا أو إسقاط ًا للذات وحدها دون سواها ،بل خلق ًا سحري ًا( ،)39ففي أغوار
النفس العميقة ترى األفكار الشعرية النور .ويرجح التصور المثالي كفة الالمتناهي :الفكرة،

المضمون ،على المتناهي :الشكل .ويفسر الحركة التاريخية بتطور الفكر ،ويرى أن تطوره

هو علة تطور التاريخ وهو العامل الرئيس للحركة التاريخية ،وأن األعمال الفنية انعكاس
لسيرورة تطور األفكار.

إن النقد المثالي يخدم أفكار ًا متقدمة مسبقة التصور( .)40ويرى أن الفكر أو المضمون

هو الجوهري ،وهو الحقيقة األعمق( .)41وأنه مصدر كل قانون ،مصدر كل تنظیم اجتماعي
وسياسي( .)42ويتتبع علم الجمال الهيغلي مسيرة الفكر أو الروح المطلق حتى يتجلى تمام ًا
في المادة ،ويرى األدب تعبير ًا عن الفكر الكلي أو الروح المطلق .والجميل في علم الجمالي
المثالي مطلق وروحاني( ،)43وهو الفكرة في شكل وحي وإلهام(.)44

وقد دافع النقد المثالي من خالل بعض مدارسه عن األطروحة القائلة بتجرد الفن

وتنزيهه عن الغرض ،واتهم التصور المادي بالنفعية .فليس الفن سوى الفن نفسه سوى المتعة

الجمالية ،فهو منزه عن الغرض والجميل عديم النفع في جوهره .ومن هذا الموقف انبثقت
نظرية (الفن للفن) ،التي تصفها المادية بالرجعية ألنها تعبر عن وعي البورجوازية( ،)45أو تعبر

عن مرحلة انحاط البورجوازية ألن الفن البورجوازي ولد ملتزم ًا ،ثم اعتنق نظرية (الفن للفن)
التي تفصل الفن عن المجتمع .ومن هنا كان هذا النقد المثالي ذاتي ًا ال موضوعي ًا ،والناقد ال
يطلب الحقيقة الموضوعية ،بل يبوح بما في نفسه ،ويفسر العصور المختلفة بالشخصيات

العظيمة( .)46ومن هؤالء النقاد المثاليين (النسون) في مؤلفه (تاريخ األدب الفرنسي) وقد
تصدى له الناقد الروسي (بليخانوف) فكتب (مالحظات حول تاريخ األدب الفرنسي) أدان

فيها تصور النسون المثالي واعتصامه وراء الدعوة الباطنية والعبقرية .وكذلك (سانت بوف)
الذي أعطى أهمية كبرى للعامل الشخصي ،لطبع اإلنسان ،وأن الكلمة األخيرة للفرد الذي
في وسعه أن يفلت من أسر الهيمنة االجتماعية ،ويرجع تاريخ الفن إلى سلوك األدباء .وقد
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أفضى هذا البحث عن الذات أو الفرد لدى (أناتول فرانس) إلى نزعة ذاتية تولي اهتمام ًا إلى

ذات األديب أو الناقد.

وقد حاول (تين) أن يرد على منهج هؤالء الذي يعطي الصدارة للمساهمة الشخصية،

وفسر الفن بعلل موضوعية ،هي العرق والبيئة والعصر ،وتعلل بالسايكولوجيا االجتماعية،
ولكنه لم يستطع أن يطرد المثالية ،ألن مفهوم السايكولوجيا االجتماعية مفهوم مغرق في
اإلبهام  -كما يالحظ بليخانوف  -الذي يريد تحديدها باألساس االقتصادي وعالقات

اإلنتاج(.)47

ومن النقاد المثاليين من اقتفى أثر هيغل في تفسير ماهية الفن واألدب وتاريخهما.

وهؤالء تالمذته أتباع الفكرة المطلقة ،ومن هؤالء من النقاد الروس ناقد مثالي كتب كتاب ًا

بعنوان (النقاد الروس) حول تاريخ النقد الروسي في مراحله الرئيسة .وكان يتعاطف فيه مع
الفيلسوف الذي يفكر في األبدية أي مع هيغل ،وقد رد عليه بليخانوف كذلك .كما رد الناقد

الروسي (تشيرنشفسكي) على المثاليين الذي صدروا عن الفكرة المطلقة التي ما كان لها

مكان في مذهبه( .)48وكان الناقد الروسي (بيلنيسكي) في مرحلته األولى مثالي ًا ،بدأ بمثالية

شلنغ وفخته ،ثم شغف بفلسفة هيغل وانتهى مادي ًا .وفي حقبته المثالية بشر بالفن الخالص
وكان يربط الفن والنقد بالتطور المنطقي للفكرة المطلقة(.)49

أما النقد المادي فقد انعكس عن الفلسفة المادية الجدلية التي ردت على كل المذاهب

المثالية ،وكذلك على المادية الميكانيكية لدى الماديين الفرنسيين في القرن الثامن عشر
التي جعلت الجمال سمة لألشياء وأفضت إلى المذهب الطبيعي( )50وبينت أنها وحدها هي
العلمية ،وأنها نهاية لهذه الفلسفات التي تسعى إلى الحقائق المطلقة .وترى أن فلسفة هيغل

لم تطبق الطريقة الديالكتيكية تطبيق ًا صحيح ًا .وقارنت منهجها بمنهجه ،ولديه تكون حركة
الفكر خالقة للواقع ولألدب والفن الذي هو شكل ظاهراتي للفكرة .أما لديها فإن حركة

الفكر انعكاس لنمط الحياة االجتماعية والحركة الواقعية بعد نقلها وتحويلها إلى دماغ
اإلنسان ،وهذا هو التصور المادي لتاريخ الفكر .أما كيف يتحدد نمط الحياة االجتماعية
فإنه بوسائل معاش اإلنسان التي تتبع حالة القوى اإلنتاجية في المجتمع .وقد أرادت المادية
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الجدلية بهذا أن توقف الجدل على قدميه ،ألنه يقف عند هيغل على رأسه ،أي إن رأسه إلى
األسفل ،فهي ترى أن الفكر ال يخلق الوجود ،وأن الحقيقة على الدوام عينية ،وأن الموقف

الجدلي يتنافى مع األحكام المجردة ،فال وجود لحقيقة مجردة(.)51

وال تنظر نظرية الجمال الماركسية إلى اإلبداع بوصفه أمبراطورية غامضة للعبقرية

الفردية وللمصادفة ولما هو غير قابل للتفسير ،ولكن بوصفه شكلاً من أشكال النشاط

اإلنساني الخاضع لقوانين التطور االجتماعي ،ومن هنا فإنه من الممكن أن يدرس وأن يفسر

علمي ًا .ويسعى علم الجمال العلمي إلى مكافحة األحكام المثالية التي هي معايير مطلقة أزلية
متعالية .وينبذ المقوالت األبدية والنزعة الذاتية التي تصدر عن الذوق الشخصي وآراء زمان
أصحابها وزمرتهم االجتماعية .ويركز جهده على مفعول العوامل الموضوعية وخصوص ًا
العامل االقتصادي في البنى الفوقية األيديولوجية .لقد طورت الماركسية علم الجمال ،فال
وجود لجمال ثابت دائم ال يقع تحت مفعول قوانين التغير األبدي ،کالجمال الذي تحدث
عنه أفالطون وسقراط .فهي ترفض االعتراف بوجود جمال غير قابل للتحول ،فال وجود

لجمال مطلق ومثالي .وإن المعيار الموضوعي للجمال هو التجاوب بين شكل التعبير الفني

وفكرته .وقوانين التطور التاريخي تحدد شكل الفن ومضمونه .والعمل منبع الفن والنشاط

االقتصادي سبق ظهور الفن ووسمه بميسمه ،إذ إن كل النشاط غير االقتصادي مشروط
بالنشاط االقتصادي ،والشروط المادية تحدد نشأة الفنون وتطورها .إن علم الجمال المادي
يتحرك على أرضية التاريخ وصراع الطبقات ويدرس تبدل األذواق والمثل العليا والتصورات
الجمالية عبر التطور االجتماعي .فالفنون مرتبطة بتطور المجتمع وتتعلق شتى البنى الفوقية

بالبنى التحتية االقتصادية وبعالقات اإلنتاج ،وأن األيديولوجيا انعكاس للتاريخ( .)52إن فن
عصر من العصور يعكس بدقة درجة التطور االجتماعي ،ونوع القوى اإلنتاجية والعمل(.)53

وإذا كان الفن قد ولد من العمل في الماركسية ،فإن علم الجمال الماركسي يشرح لنا كيف

فاز الفن بوجود مستقل عن بقية األعمال .ويبين أن األعمال الفنية التي يصنعها اإلنسان
تضاعف عالقته بالطبيعة ،وترتفع عن مستوى العالقة المباشرة عن المستوى الحيواني لهذه
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العالقة كسد الجوع والرد على حيوان ،إنها تعبر عن تناء عن الحاجات الملحة والفورية.

وهذا التنائي يسمح بانعطافة المخيلة ،ويسمح باإلبداع وهذا ما يميز العمل الفني من غيره.
إن األعمال الفنية تشهد على الفعل الخالق لإلنسان وتتيح له االلتذاذ بعمله .وإن الفن خلق
وإبداع وليس محاكاة أو انعكاس ًا عن الظروف الموضوعية فقط(.)54

وفي جدلها الفكري مع المثالية  -التي وصفتها بأنها تعتصم وراء العناصر غير القابلة

للتفسير في األثر األدبي ،وأنها ترى أن الفن يخضع لصدفة ظهور العبقريات وأن الفنانين
الكبار ال يقتبسون شيئ ًا من وسطهم وإنما يصوغونه كيفما شاؤوا  -بينت الماركسية أن
العبقرية تظهر في الزمان والمكان اللذين يكون فيهما المجتمع قد هيأ لقدومها .وأن عمق
كل اتجاه أدبي يتحدد بالطبقة التي يعبر عن مشاربها وبمسيرة التطور االجتماعي ونوع

القوى اإلنتاجية .وأن المجتمع يخلق الشروط الموضوعية للعبقرية ،وأن التصورات
الفنية ليست شخصية ،وإنما هي مشتركة بين حقب بكاملها .وأن الوعي اجتماعي يتحدد

بالشروط االجتماعية ،وإذا كان المجتمع منقسم ًا إلى طبقات فلطبقة بعينها ،ون العمليات
التي تجري في نفوس شتی الشخصيات األدبية هي انعكاس للحركة التاريخية .والفنان ال

يكون عظيم ًا إال بقدر ما يعبر عن حقبة كبرى من التطور التاريخي للمجتمع( .)55وتوضح
أن األدب البورجوازي يطيب له تفسير العصور المختلفة بالشخصيات العظيمة ،وكذلك

الفن .وأن الصحيح هو االنطالق من وضع الطبقات التي تصنع أدب العصور والكشف من
وراء الخصومات التي تنشب ما بين التيارات واألشكال األدبية المختلفة عن صراع الشرائح
االجتماعية(.)56

لقد ردت الماركسية على تصور المثالية التي ترى أن األدب إسقاط للذات ،ألنه لديها

تعبير عن المجتمع .وعندما نجد لها أقواالً تنص على أنه تعبير عن ذات الفنان فهي تفسر

ذلك بأن ما تنطوي عليه ذات الفنان من مشاعر وأفكار وعقائد إنما هو انعكاس عن الظروف

التاريخية التي أثرت في توجيه مشاعر الفنان وأفكاره وعقيدته .إن ما يتمسك به النقد المثالي
من كون األدب تعبير ًا عن نفوس شتی الشخصيات األدبية ،ترده المادية بأن العمليات التي
298

المنهج النقدي األول لتجديد األدب :نقض الفكر األدبي القديم

تجري في نفوس الشخصيات األدبية إنما هو انعكاس للحركة التاريخية( ،)57مع أنها ال تنكر

أن الوعي قد يسبق التطور االجتماعي وتعترف بالتأثير المتبادل بين الوعي والواقع(.)58

إن المجتمع يفرض على الفنانين أيديولوجيا وأشكاالً تعبيرية( ،)59وإن قوانین التطور

التاريخي تحدد شكل الفن ومضمونه عند الفلسفة المادية الجدلية .وال يقتنع علم الجمال
المادي بتفسير علم الجمال المثالي الهيغلي ،ويرى أنه ال يفيد شيئ ًا ،فالحركة التاريخية للفن

تفسر بالقوانين المنطقية لتطور الفكرة المطلقة .وهذه القوانين المنطقية ال تفسر شيئ ًا في
يقين علم الجمال الماركسي .لكنه يصوب بعض تفسيرات هيغل في مؤلفه (علم الجمال)
التي تلتقي مع التفسير المادي ،إذ يجده يغادر بين الحين واآلخر مملكة أشباحه المثالية

ليتنسم الهواء الطلق .ويشير إلى تفسيره وتأمالته حول الفن الهولندي ،فقد ذهب إلى أن

الهولنديين استقوا مواضيع لوحاتهم من حياة عصرهم االجتماعية ،وصوروا عبر الفن الحياة

الواقعية في زمانهم .وفي هذا التفسير يجد النقد المادي أن المثالي الكبير وفق في تفسير
بعض الظاهرات في األقل من تاريخ الفن بتطور الحياة االجتماعية(.)60

أما ما بدر أحيان ًا من مواقف للماركسية تبدو أنها تعارض مبدأها الذي يقرر «أن األدب

نتاج مرحلة من التطور االجتماعي» ،کالنظر إلى معايير الفن اإلغريقي والمالحم بأنها
معايير ونماذج مثالية تمنح المتعة واإلحساس بالجمال في كل عصر فهذا يفسره بعض نقاد

الماركسية بعد أن يؤكد أن الصدور عن مثل هذا النظر في الماركسية ال يوجب الخوف فهو
ال يعني «إقرار ًا بأن ظواهر األدب لیست نتاج مرحلة محددة من التطور االجتماعي .ومما
يقوض مبررات هذا التخوف أن ما يختاره عصر محدد وطبقة محددة في هذا العصر ،من بين

ظاهرات األدب القديم يأتي متعين ًا هو نفسه بدوافع تاريخية محددة بالوضع الطبقي لهذه
الشريحة االجتماعية»( .)61أي إن تحبيذ فن من الفنون التي تنتمي إلى عصور ماضية يرجع
إلى تأثير العوامل االجتماعية في ذوق أفراد الشريحة االجتماعية التي تختار ذلك الفن.

وكذلك بالنسبة إلى تأثير آداب الشعوب بعضها في بعض ترى الماركسية أنها تكون بمدی
تشابه العالقات االجتماعية في كال الطرفين« :إن تأثير أدب قطر من األقطار على أدب قطر

آخر يتناسب وتشابه العالقات االجتماعية في كال القطرين .وينعدم هذا التأثير بالمرة متى ما
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انعدم ذلك التشابه»( ،)62وهذا التصور يرده بحثنا ألن الشرق استعار أفكار ًا من الغرب تناقض

واقعه أراد بها الثورة على واقعه.

لقد عبرت المادية الماركسية عن أفكارها هذه من خالل عدد من النقاد المعروفين

عالمي ًا منهم (بيلنيسكي) الذي قلنا إنه بدأ مثالي ًا ،لكنه آمن في السنوات األخيرة من حياته
بأن الفن يعتمد على التطور التاريخي للطبقات والعالقات االجتماعية .وعزا إلى الفن
وظيفة اجتماعية ،وأن الفن يعكس الواقع ويغيره .ومنهم (تشيرنشفسكي) ،الذي أرسى فيما

كتب أسس علم جمال واقعي هدفه النفع االجتماعي .والفن في نظره ال يجوز أن ينفصل

عن الحياة( .)63ومنهم (بليخانوف) ،المفكر الذي ثابر في الدفاع عن النظرية الماركسية في
مؤلفاته وأرسى أسسها في بالده .وهناك من غير النقاد الروس (جورج لوكاتش) و(روجيه

غارودي) وغيرهما.

وقد انعكس الجدل الفلسفي بين المثالية والمادية حول مسألة الفكر والمادة والعالقة

بينهما على الجدل بينهما في األدب والنقد في مسألة الشكل والمضمون والعالقة بينهما.
وقد نوقشت طوي ً
ال قضية الشكل والمضمون .ونناقشها بمدى ما لها من عالقة ببحثنا،
بوصف األدب شك ً
ال يعبر عن المضمون الذي دعا إليه الفكر النقدي .ونناقشها من خالل

حقيقة (اللغة) بوصفها شك ً
ال يحتوي المضمون أو الفكر ،فاللغة هي الفكر بعد أن أصبح
مادة« :الكلمات تعبير مادي عن المفاهيم عن األفكار»( ،)64أي إن للغة أساسها الفكري،

كما أن لها أساسها المادي فاللغة فكر ومادة ،مضمون وشكل ..وإذا كان بعضهم يطلق لفظ

(شكل) على األساس المادي للغة مجرد ًا من المضمون ليتم له تمييزه من المضمون فنحن
ال نتكلم على الشكل بعيد ًا عن المضمون .وعندما نقول (الشكل) نقصد به الفكر متجسم ًا

بوسيلته المادية ،فاللغة شكل ال يتجرد من المضمون.

إن الفكر يوجد قبل أن يوجد األدب الذي يمثله ،فلقد رأينا مث ً
ال كيف واجهت الدعوة

إلى التالقح مع الثقافة العالمية األدب الذي لم يحقق هذه الغاية .وسنرى في المبحث الرابع

من الفصل األخير كيف واجهت فكرة (الصدق) في األدب ،األدب غير الصادق وانتقدته
قبل أن تستحيل إلى أدب صادق ..قبل أن تستحيل إلى شكل أدبي ،أي إن عالقة الشكل
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بالمضمون أو الفكر ،أنه يؤكده ويجعله حقيقة ملموسة لها وجود عيني آخر ،وإال فهو حقيقة
موجودة في دعوات النقاد إلى األدب الجديد حتى قبل التصريح به على ألسن الداعين إلى

التجديد ،أي وهو أفكار مجردة في أذهان المفكرين .إن المضمون أو الفكر هو وجود کامن

قبل أن يستحيل إلى أدب أو لغة فيصبح وجود ًا ظاهر ًا ..المضمون هو الوجود األعمق وجود

داخلي أو ماهوي ،والشكل وجود خارجي أو عرض خارجي أو ظاهر .هنالك إذن مستويان
من الوجود المستوى العميق وهو الداخلي والماهوي ،أما المستوى اآلخر فهو المستوى
الظاهري ،مستوى الوجود المباشر ،مستوى عالم الظواهر الذي هو عبارة عن إظهار للماهية.
إن الماهية هي مصدر ومنبع غير الماهوي ،ولكنها تعتمد على غير الماهوي لتظهر ،فعندما ال

يكون هناك غير الماهوي فال يمكن للماهية أن تظهر ،ومن هنا فإن الماهية تعتمد على غير
الماهوي تمام ًا مثلما يعتمد غير الماهوي على الماهية ليوجد .فاالعتماد بينهما متبادل ،وهذا
االعتماد المتبادل بينهما يسميه هيغل االنعكاس(.)65

إن المضمون والشكل متمایزان ،ولكنهما من حيث اعتماد كل منهما على اآلخر

متحدان ،يقول هيغل« :ذلك أنه على الرغم من التمايز بين المضمون والصورة أو الشكل فإن

ال منهما في جوهره هو اآلخر ..من المحال أن نفصل فص ً
ك ً
ال تام ًا بين المضمون والشكل،

ألن الشكل يجعل المضمون على ما هو عليه ،وألن مضمون القصيدة هو الذي يعين شكلها،
ولو تغير شكل القصيدة لتغيرت القصيدة ذاتها ،أعني لتغير المضمون نفسه ،فشكل القصيدة
ليس شيئ ًا مفروض ًا على المضمون من الخارج بحيث نقول إن الشكل والمضمون مختلفان

أتم االختالف ،بل على العكس فإن هذا الشكل المعين ضروري أو جوهري لهذا المضمون
المعين وبما أن الشكل ضروري أو جوهري للمضمون فإنه هو نفسه جزء من هذا المضمون

وهكذا يتحد المضمون والشكل ويندمج الواحد منهما في اآلخر»( .)66ونفهم من كالم هيغل

بأن ك ً
ال من المضمون والشكل في جوهره هو اآلخر ما ذهب إليه من أن أحد النقيضين هو
اآلخر وهو القول الذي ضرب به مبدأ الهوية ومبدأ عدم التناقض الذي قال به أرسطو وهو

المنطق القديم ،وهذا ما ال نتفق به معه فالمضمون غير الشكل ويمكن الفصل بينهما.

إن المضمون موجود بال لغة ،بال شكل ،وهذا يعني حقيقة كونه سابق ًا عليه ،كما
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قلنا .ويعني وجوده منفص ً
ال عنه ،ولكن الفلسفة المادية الماركسية تنكر وجود المضمون
بال شكل «فالمضمون ،إذا صح التعبير يجب أن يحصل على شكل فهو ال يوجد خارج
الشكل المالئم ،وال يمكن أن يوجد ،ويذلك ال يتمتع أي شيء أو ظاهرة بمضمون وحسب

وإنما بشكل أيض ًا .فالشكل هو التنظيم الداخلي وتركيب المضمون الذي يجعل وجوده

ممكن ًا»( ،)67فهي تنكر وجود المضمون خارج الشكل« :ويمكن القول إن المضمون عندما

يولد يستدعي إلى الوجود الشكل المناسب الذي بدونه يصبح المضمون مستحيالً»( .)67إن
الماركسية تعترف بأن المضمون حقيقة ،هو غير الشكل« :فالشكل ال يعتبر شيئ ًا خارجي ًا

بالنسبة للمضمون وإنما يعتبر مظهر ًا للمضمون ألنه هو تركيبه الداخلي»( .)68فالمضمون هو
الجوهر الذي يظهره الشكل المادي ،لكنها ال تعترف بانفصالهما ،بوجود المضمون بدون

وجود الشكل« :فالشكل والمضمون يوجدان في وحدة ،وهما دائم ًا في أي شيء وعملية

مرتبطان ارتباط ًا وثيق ًا»( .)69إن المضمون ال يوجد بال شكل ،وكذلك الشكل ال يوجد بال
مضمون عند الماركسية« :لنتصور أن أمامنا في ساحة البناء كل القطع ،وكل «محتويات»

البيت ،فهل يمكن مع ذلك أن نقول ،إن أمامنا بيت ًا؟ بالطبع ال فلن يوجد البيت إال إذا
جمعت كل القطع بالطريقة الالزمة وأعطي له الشكل المناسب»( .)69إن شكل البيت ال يعني

المحتويات التي يصنع منها ..إن شكل البيت يعني مضمونه..

إن الشكل ال ينعزل عن المضمون ،فهو أسلوب التعبير عن المضمون ،وال ينعزل عن

الفنان ومشاعره ونظراته الجمالية وأفكاره وعقيدته .وهذه كلها ترتبط بانتمائه االجتماعي

وبوعيه الطبقي( ،)70ولذا فهو ال يعبر عن مطلق الواقع ،إنما يختار ما يناسب األفكار التي
يؤمن بها(« :)71إن لغة األثر األدبي وأسلوبه وتركيبه وطابعه الجمالي تتحدد بمضمونه ،أي

بالتصور الذي يكونه الفنان لنفسه عن الواقع وبالتجربة التي يمتلكها وباأليديولوجيا التي
يعبر عنها»( .)72إن المضمون يحدد الشكل ويتجلى من خالل الشكل( ،)73وتأتي كل جزئيات
العمل األدبي وكل عناصر الشكل مكرسة من أجل كشف أوضح عن المضمون( ،)74ولكن

المضمون هو المحصلة للظروف االجتماعية كما ترى الماركسية.

إن الشكل ال يتطابق دائم ًا مع المضمون ،وهو ما تعترف به الماركسية حين تضع يدها
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على أدلته ،فقد ترجح كفة المضمون على الشكل ،وقد يتأخر المضمون عن الشكل في
فترات والدة المجتمعات وانحاللها« :الشكل بوجه عام وثيق االرتباط بالمضمون .وال ريب

في أنه ينفصل عنه بقدر أو بآخر في بعض الحقب ،بيد أنها حقب استثنائية .وفي مثل هذه
الحقب يتأخر الشكل عن المضمون أو يتأخر المضمون عن الشكل ،لكن ينبغي أن نتذكر أن
المضمون يتأخر عن الشكل ال عندما يشرع األدب بالتطور ،وإنما عندما يأفل ..بيد أنه تبرز

إلى حيز الوجود في حقب البعث والتجديد التي يشرع فيها األدب أو الفن بالتطور ظاهرة

معاكسة تمام ًا لتلك التي نلحظها في حقب األفول .ففي هذه الحال ليس المضمون هو الذي
يتأخر عن الشكل وإنما الشكل هو الذي يتأخر عن المضمون»( )75فالتصور الماركسي إذن
عن عالقة الشكل بالمضمون يلتقي أحيان ًا مع تصور المثالية الجدلية التي تقول بأن المضمون
يتطابق مع شكله وقد ال يتطابق معه في أثناء مسيرة الفكرة الكلية في سعيها إلى التحقق.
ويتبين من تفسيره لمراحل عدم التطابق وللمرحلة التي يتأخر فيها المضمون عن الشكل ،أن

المضمون فيها يعاني عدم تجليه ،من کمونه أو عدم ظهوره تمام ًا .وهذه المرحلة تمثل حياة
مستقلة للفكر عن الشكل والماركسية ترفض وجود حياة مستقلة للفكر عن الشكل ،أو له عن

المادة ،وبحثنا أثبت أنه يستقل عنها ويسبقها.

إن الفكر يسبق المادة أو الشكل ..يسبق اللغة بوصفها مادة أو شك ً
ال وإذا كان الفكر

سابق ًا على اللغة ،وإن هذه تؤكده ،وتجعله حقيقة ملموسة ،أي إنها تبلغ عنه ،فاللغة وسيلة
لتبليغ الفكر وداللة عليه .ولعلها تقصر عن كمال التعبير عن الفكر ،ولهذا يستعين الفكر
بوسائل أخرى إلى جانبها ليدل على نفسه وهذا تؤكده حقيقة «افتقار اللغات قاطبة إلى

االستعانة باإلشارات»(.)76

العالقة ،إذن ،بين الفكر واللغة أو المضمون والشكل ،عالقة الغاية بالوسيلة« :فاللغة

هي وسيلة الفكر»( .)77وإذا كانت عالقة الفكر باللغة ،أو المضمون بالشكل ،عالقة الغاية

بالوسيلة ،فمعروف أنه ال وسيلة بال غاية ،أو ال لغة بال فكر ،وال شكل بال مضمون ،فالشكل

ال يعني كلمات مؤلفة من حروف ال تقترن بمعنى ..الشكل يعني مضمونه.

إن اللغة بوصفها وسيلة للفكر قد تقصر عن كمال التعبير عنه فالشكل قد يتخلف عن
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المضمون وال يعبر عنه تمام ًا وهذا تؤكده فلسفة هيغل ،فالمطلق ال يتم التعبير عنه وال يتجلى
كام ً
ال مرة واحدة .ولهذا يعبر عنه بأشكال قاصرة حتى يأتي الشكل الذي يعبر عنه تمام ًا.

فالفن شكل يعبر عن المضمون تعبير ًا قاصر ًا ،وكذلك الدين إلى أن تأتي الفلسفة لتكون

الشكل الذي ينطبق على مضمونه تمام ًا .وهذا التناقض بين المضمون والشكل يمثل صراع ًا
يبقى مستمر ًا حتى يتطابقا ...فالفكر أو المضمون يتناقض مع فعله أو شكله ،وال يتناقض معه

عندما يكون على قدره تمام ًا.

إن أي ًا من المعاني يعبر عنه من خالل كل لغة بلفظها .فالمعنى عام واللفظ خاص

المضمون عام والشكل خاص .وألن المعنى عام كان أيسر انتقاالً بين الفكر اإلنساني،
فمعاني الفكر السياسي الغربي انتقلت بيسر إلى الشرق ،وبها ثار الفكر األدبي على مضامينه
القديمة ،فالثورة على المضمون أسرع وأسهل وهذا نفسر به قول أحد النقاد في العالم :إن

المضمون أكثر ثورية من الشكل( ،)78أي أسرع حركة وتطور ًا .وقول هيغل إن المادة مقيدة
والفكر حر« :إن ماهية المادة هي الثقل ..إن جوهر أو ماهية الروح هي الحرية»( .)79ومن هنا

كانت معاني الفكر السياسي الغربي أول جديد في األدب قبل أن تتهيأ للمجددين الثورة على
اللغة القديمة .ولقد أدرك هؤالء أن لغتهم القديمة ال تواكب مضامينهم العصرية ،وهي تعود

فتتسلط حتى على الذين تسنى لهم الخروج عليها في أدبهم ،فدعوا إلى أن تخرج على لغة

امرئ القيس...

وبعد المثالية والمادية تأتي الوجودية وهي تعنى بالصراع وبالجدل .ووجودية سارتر

مادية كالماركسية تؤمن بأسبقية المادة لكن الوجودية ال تذهب إلى القول بانعكاس الوعي
عن المادة كما أنه ليس وليد ًا للروح .الوعي عنده يوجد ذاته بذاته ،إنه رؤية مباشرة للعالم في
اللحظة التاريخية اآلنية ،إنه عالقة بين الذات والموضوع يعرف من خاللها فيضع خياراته

ويقرر مصيره ويصنع ذاته وتاريخه بنفسه غير خاضع لجبرية تاريخية أو فوقية من قوانين
وعادات أو تقاليد أخالقية ،وبهذا تختلف الوجودية عن الماركسية باهتمامها باإلنسان الفرد
وبالصراع الذي يعتمل في ذاته ،فالصراع فيها ذاتي ال مجتمعي كما في الماركسية – وهذا

كنا قد ذكرناه – وأن اإلنسان حر وهو مسؤول في حريته هذه أمام مجتمعه ملتزم بقضاياه(.)80
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وللوجودية أدبها الذي كتبه أعالمها ،ولها منهجها النقدي الذي ينطلق من التحليل

النفسي ،ويعبر عن رأيها في وظيفة األدب« ،فالناقد الوجودي يجد نفسه أمام أثر مؤلف
معين كما يجد المحلل النفسي نفسه أمام أعمال حياة معينة ..إنه يريد أن يستخلص من األثر
معناه الكامل وأن يعطي اللغة بعدها الوجودي باعتبارها الدعامة الوحيدة التي تستند إليها

الدالالت المختلفة .وإذا كانت الكتابة كيفية في الوجود ،فهي تحيلنا بدورها إلى حضور

الكاتب فيها وبواسطتها .فأسلوب الكاتب يشير إذن إلى االختيار الوجودي الذي يحققه هذا

الكاتب»(.)81

والوجودية إذ تؤكد صلة الفن بالحياة الشخصية لصاحبه ،وإذ تركز علی مقوالت الذاتية،

فإنها تحلل اإلنسان في تمركزه في اللحظة التاريخية التي يعيش فيها فهي تمجد التاريخ في

لحظته الراهنة .ونجد سارتر يتحدث عن كاتب محدود وعيه بزمان ومكان معينين ،وهو يعبر
عن مجتمع وأفراد أو قراء محدودین مثله بظروف تاريخية .ويدعو أفراد مجتمعه إلى التغيير

في هذه الظروف المحددة ،فهو ضد اإلطالق أو التجريد الذي تنطلق منه أفكار وفلسفات

جادلتها الوجودية كفلسفة هيغل .فالكاتب ينبغي له أن يتخلى عن الحلم المستحيل بأن يقدم

تصوير ًا مجرد ًا للمجتمع ولــإلنسان« :إن الكاتب (الملتزم) يعرف أن الكلمة فعل .إنه يعلم

أن الكشف هو التغيير وأننا ال نستطيع أن نكشف إال إذا قصدنا التغيير .لقد تخلى عن الحلم
المستحيل بأن يقدم تصور ًا متجرد ًا للمجتمع والشرط اإلنساني ،إن اإلنسان هو الكائن الذي
ال يستطيع أي كائن تجاهه أن يحتفظ بالتجرد»( .)82إن النقد لدى الوجودية يدرس األعمال

األدبية على أنها محدودة بزمان ومكان معينين .وهي تلزم الكاتب أو األديب بأن يعبر عن

اإلنسان المحدد باللحظة التاريخية ،وأال يكتب عن اإلنسان المجرد ،وال عن القارئ بدون
تاریخ محدد ،وبهذا يتم تجاوز التناقض األدبي بين الذاتية والموضوعية ،وبهذا يستطيع
الكاتب الذي يعيش في مجتمع محدد في لحظة تاريخية محددة أن يعبر عن نفسه وهو يعبر

عن قرائه ،وأن يعبر عن قرائه وهو يعبر عن نفسه(.)83

إن ما يهم سارتر هو أن يلتزم الكاتب بالقضايا الجوهرية التي يطرحها الصراع التاريخي

في لحظته الحاضرة وفي شروط ملموسة ،وبذلك حدد مفهوم االلتزام بالكشف عن تلك
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الشروط التاريخية فيكون األدب رسالة يبلغها األديب إلى معاصريه .لقد أثار سارتر في كتابه
(ما هو األدب) ثالثة أسئلة ،هي :ما هي الكتابة؟ ولماذا نكتب؟ ولمن نكتب؟ وأجاب عن:

«هذه األسئلة الثالثة بااللتزام الكامل .فاألدب والنثر خاصة وقبل كل شيء عنصر كفاح
بالنسبة إلنسان اختار الكتابة .وهو يدين سلبية الفنان الذي يحلم منذ مئة عام بتكريس نفسه

لفنه بكل براءة ،والكاتب سواء أراد ذلك أم ال مشترك في حوادث عصره وله ضلع فيها

ولذلك فهو مضطر إلى الكفاح في عالم وواقع منغمس فيهما ،كما أنه مكلف أن يقدم شهادة
عن عصره وأن يجعل كتابته (تاريخية) أي أن يغير مطاليبه التي تخص الشكل واألسلوب

ويجعلهما مطاليب (مادية متسمة بتاريخ معین) .ونحن هنا إزاء إحدى األفكار األساسية
للنقد الحديث ،وهي أن وظيفة األدب لم تعد خلق الجمال حسب بل يجب أن يكون األدب

مظهر ًا عام ًا من مظاهر الشعور اإلنساني وبالتالي أن يكون (ملتزم ًا) دائما قلي ً
ال أو كثير ًا.

فالكتابة بالنسبة لسارتر کيفية معينة في التصرف وهي (عمل كاشف) والكاتب ال بد أن يبلغ

رسالته إلى معاصريه ،أي إن األدب يجب أن تكون له (وظيفة اجتماعية) ،والكاتب مهما
يفعل هو (في موقف) دائم ًا ويجب أن يساهم في النضال السياسي بواسطة كتاباته .وهكذا
يهتم سارتر في آن واحد بعمليات الخلق من جهة ،ومن جهة أخرى بالعمل االجتماعي

والسياسي واألخالقي الذي يتم بواسطة األدب»(.)84

وانطالق ًا من اهتمامها باللحظة الوجودية الراهنة وإنكارها لألسبقيات الروحية

والماهوية خاضت الوجودية صراع ًا حاد ًا مع البنيوية التي تذهب إلى أسبقية البنية الجوهرية
للظاهرات التي تجليها وهو ما تنكره بشدة ،كما أنكرته عليها الماركسية فالبنى ليست
ماهيات سابقة على وجود الظاهرات وإنما هي تنظيم لها وليست كشف ًا عنها ،وهي ليست

ماهيات أفالطونية أوكانتية أو هيغلية وإنما نماذج نبنيها بأنفسنا ومنتجات يخلقها عمل البشر
ومؤسسات متولدة من صراعهم ومعاركهم .وليس للبنى واقع منفصل عن البشر وال تمتلك
حركة ذاتية مستقلة عن حركة البشر( )85فهي نتاج األفراد المنخرطين في شريحة اجتماعية،

نتاج األفراد الذين تكون وعيهم  -أو تؤثر فيه  -عناصر خارجية ،وهذا يؤكد الطابع االجتماعي
للبنى .وكما البنية االجتماعية كذلك بنية النص األدبي والصحيح ربط البنية الداخلية للنص
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بسياقها االجتماعي ،وليس صحيح ًا أن التنظيم الذاتي للبنية يجعلها ال تحتاج إلى ما هو
خارج إطارها لتحقيق عملياتها التنظيمية ،وأن عمليات التحويل في داخلها ال تتأثر بالخارج

وال تتصل بالمنتج وبالظروف االجتماعية والتاريخية نفسها .والصحيح أن كل بنية أو كل

نظام إنما يظهر بوصفه تطور ًا ،أي تأريخ ًا ،كما أن التطور من جانب آخر يتوفر على صفة
نظامية( .)86وعلى هذا فليس باإلمكان دراسة هذه البنى بمعزل عن التاريخ والمجتمع وكل

نجردها عن التجربة والواقع فهي ليست
ما هو خارج النص ،وإننا لكي ندرسها علينا أن ال ّ

مفصولة عنهما.

ومن هنا قام بعض المفكرين الماركسيين بمحاولة توفيقية بين البنيوية والمنهج

التاريخي ودعوا إلى رؤية البنية من منظور تاريخي ،وبينوا أن دراسة البنى يجب أن تتضمن
دراسة نشأتها وتكونها التاريخي فال تدرس بمنأی عن التاريخ ،وأكدوا الطابع السوسيولوجي
لها ،ووضعوا حد ًا ألزمة العالقة بين النص والمجتمع.

والمنهج البنيوي يحاول اكتشاف النظام الذي في الظواهر أو البنية أو الهيكل أو

العالقات الكلية الكامنة وراء الظواهر ،أي إنه يبحث عن الشيء الثابت أو العامل المستمر
الذي هو الجانب الخفي فيها والسابق عليها .وفي سبيل اكتشاف هذا الجانب يحاول التحليل

البنيوي إغفال الجوانب العرضية ليلتقط الشفرة السرية التي تربط مختلف مناحي النشاط

اإلنساني ،أي إن البنيوية هي وصف للنموذج ال للواقع المباشر .وكلمة النموذج قد تشير إلى
مجرد أنماط ذهنية أو أشكال عقلية بغض النظر عن تطبيقاتها العملية .وفي دراسات أخرى

يحدث األمر على العكس ،إذ يتم تحديد النموذج بالعناصر الواقعية .النموذج إذن جوهر أو
نظام عقلي .والبحث البنيوي يهدف إلى معرفة هذا النموذج مما يجعله متص ً
ال بعلم المعرفة

أكثر من اتصاله بأي علم آخر .إنه يبحث عن المركب أو الشكل الشامل أو البنية الخالصة

التي لها سبق تكوين يوشك أن يلحق بميدان الجواهر الصوري للمثل األفالطونية ،وبالنسق
(القبلي) لدى كانت وهيغل الذي يتألف من صور أو قوالب ذات طبيعة ذهنية والذي تنظم

إطاره التجربة .فالبنيوية كالجدلية المثالية لهيغل تبحث عن النظام الكلي الثابت الذي يكمن
وراء األشياء وهي مثلها تؤمن بفكرة سابقة وتفترض بنية متعالية للفكر قبلية .ولقد حدد
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فوكو الذي انطلق من أسس البحث البنيوي سمات معرفة القرن التاسع عشر بأنها بحثت عن
البنى الخفية الباطنة وبالتعارض مع المعرفة الكالسيكية التي تبحث عن البنى على مستوى

المنظور والمرئي .فالمعرفة البنيوية ال تعتمد على المنظور والمرئي وإنما على شبكة من
عالقات متبنينة متعالقة وتتناول دراسة المنطق الباطن للعمل األدبي الذي هو منطق ثابت.

واستطاع فوكو أن يستنبط البنية المشتركة ألطوار تطور الفكر الغربي نفسه( .)87ومن أعالم
البنيوية اآلخرين (جاکوبسن) ،الذي كان يبحث عن بناءات لغوية تظل ثابتة مهما اختلفت

اللغات المفردة .وفي (الفكر المتوحش) رسم شتراوس نظرية للعقل وأثبت أن بنية المعرفة

لدى البدائي ال تختلف عن بنية معرفتنا .وهو يطرح مبدأ وجود ثابتة بنيوية ال بالنسبة إلى كل

الفكر الممكن حسب ،بل وجود ثابتة بنيوية بالنسبة إلى كل التنظيم االجتماعي الممكن.

وانعكس الفكر البنيوي على دراسة األدب ،فعمدت البنيوية إلى وضع تصور للبنية

األولية وإبراز طابعها التجريدي ،وهو تصور من وضع الذهن المحلل الذي يتولى عملية

دراسة الظاهرة األدبية ،وكلما كان أقرب إليها وأدق تمثيلاً لمعالمها كان أنجح ويصل

الباحث إلى مثل هذا النموذج بالدراسة المستفيضة وتتبع االحتماالت المنبثقة من الظاهرة
األدبية المدروسة نفسها دون التعسف في حشرها في قالب ال يتسع لها وال ينطبق عليها

بدقة .وعلى هذا فإن البنية إنما هي تصور تجريدي ،وهي موجودة في العمل األدبي بالقوة
ال بالفعل الذي يتواله أو يقوم به الذهن المحلل .إنها شيء يمكن تشبيهه بالهيكل العظمي

أو التصميم الداخلي لألعمال األدبية وهي ليست شيئ ًا حسي ًا يمكن إدراكه في الظاهر حتى
لو حددنا خصائصها التي تتمثل في عناصرها التركيبية ،وإنما هي تجريد يعتمد على الرموز

وعمليات التوصيل التي تتعلق بالواقع المباشر ،إنها شيء وسيط يقوم فيما وراء الواقع.

ويقوم النقاد من أجل تحديد البنية األدبية بالتمييز بين أنواع العالقات التي تحكم

عناصر هذه البنية ،ثم تحديد الشفرة التي تمثل نظام العالقة ،حتى يكون البحث البنيوي كأنه

لون من علم األشكال أو علم المنطق .إن مهمة النقد بوصفه لغة شارحة هي اكتشاف نظم
األدب وقوانينه وتحليلها .كما فعل النقد الهيغلي في دراسته لعصور األدب المتتابعة .وليس

من هدف النقد البنيوي أن يصف عم ً
ال بالجودة أو الرداءة ،وإنما يحاول إبراز كيفية تركيبه
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والمعاني التي تكتسبها عناصره عندما تتألف على هذا النحو .إن التحليل البنيوي ليس شيئ ًا

هين ًا كما يبين بارت ألن البحث عن تصميم العمل األدبي يتطلب معرفة المنطق ونماذجه ،ألنه
عملية لوضع منطق العمل األدبي .وقد حاول بعض النقاد أن يحددوا بنية الشعر أو يعرفوها

بالمعنى الواسع لهذه الكلمة المرادف لألدب بأنها جملة من المبادئ التي تحكم عملية
التوليد الشعري ،وانتهوا إلى وصف بنية القصيدة ومثلها بنية القصة والحكاية واألسطورة

وكل أنواع األدب .فالبنيوية تسعى إلى تأسيس مثال أو أنموذج أو نظام لألدب يمثل مرجع ًا
خارجي ًا لألعمال األدبية الفردية ،إنه بنية تنتظم األعمال األدبية عموم ًا .ويمكن من هنا دراسة
كل وحدة أدبية (بدء ًا بالمفردة واإلشارة والجملة وانتهاء بأبنية الخطاب األشمل) دراسة
بنيوية من خالل تتبع ورصد عالقاتها بالنظام األشمل الذي يحكمها ويجعلها ذات داللة.
وهكذا بإمكاننا دراسة األعمال الفردية واألجناس األدبية وكل الحقل األدبي على أنها أنظمة
تتعلق بعضها ببعض ،ونستطيع معالجة األدب على أنه نظام محدد ضمن نظام الثقافة األوسع

واألشمل ،وأية دراسة تعنى بالعالقة بين أي من هذه األنظمة هي بالضرورة دراسة بنيوية.

إن هذا النظام الشامل السابق أو هذه البنية الثابتة المتعالية القبلية ،إنما هي معطى غير

قابل للتفسير لدى أعالم البنيوية وال تكوين محدد له ،ألنه بالتعريف هو البدئي وقد سار
أعالم البنيوية على هذا فلم يبينوا لنا كيف تكون البناء وال يحددون له أص ً
ال وأغلب الظن

أنهم ينظرون إلى السؤال عن أصل البناء على أنه سؤال ميتافيزيقي ال شأن لهم به .وهذا البناء
ال يخضع لتأثير الزمان وال شأن له بعوامل التطور .وهو سابق على مظاهره الخارجية ،ففي

استطاعتنا أن نفهم النواتج الثقافية على أساس البناء الواحد الذي ترتكز عليه ،أما إذا بدأنا

بهذه النواتج نفسها ولم نحاول أن نردها إلى أساس سابق ترتكز عليه فلن نصل إلى أي فهم
متعمق .فالبناء سابق على مظاهره ،وليست هذه األفعال الجزئية هي التي تفسر البناء ،بل إن

البناء هو الذي يفسرها( .)88وهذه األفكار البنيوية لها أصولها في الفلسفة الهيغلية.

وكما ذهبت البنيوية إلى أسبقية البنية التي هي نظام جوهري ذهبت التفكيكية إلى أسبقية

االختالف أو التناقض الذي تبحث عنه في النصوص التي تدرسها فهو األسبق وهو الذي كان
في البدء كما يصفه ديريدا .ولكن ديريدا يقدم نقد ًا جذري ًا لمفهوم الجوهر لدى هيغل الذي
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يعطي األولية إلى المضمون الكلي أو الجوهر الذي يتجلى في عالم الظاهر ،فجوهر األشياء
ال يظهر في العالم التجريبي ،وهو يوجه نقد ًا لنظام هيغل الذي يسعى لكشف الجوهر خلف

الظواهر .وبذلك يتأثر بنيتشه الذي يقدم نقد ًا جذري ًا لمفهوم الجوهر ،وهو يحدث قلب ًا تراتبي ًا
بين الظاهر والجوهر عن طريق اإللحاح على أولوية الظاهر في الفن .وهو من هذه الناحية
يبدو رائد ًا لديريدا والتفكيكيين .وكذلك يفعل مع نظام دي سوسير اللغوي فهو يأخذ عليه

كونه صاحب خطاب تسيطر عليه المركزية الصوتية أو اللوغو مرکزية .والمركزية الكالمية
أو الصوتية هي مبدأ أساسي للميتافيزيقا الغربية وهي سيطرة اللغة المحكية أو الكالم الذي

يضمن حضور المعنى من أفالطون إلى هايدغر الذي انتقده دیریدا كذلك وأخذ عليه ما أخذه
على دي سوسير .فالفلسفة المثالية منذ أفالطون والفالسفة المثاليين اآلخرين تقدم المعنى

وتنتهي إلى إدانة الكتابة بأنها غريبة عن الحياة ومعادية لها ألنها قابلة للتأويل وغير ثابتة ،إذ

تقرأ وتعاد قراءتها في سياقات مختلفة ومتغيرة ،فال تضمن حضور المعنى كما يفعل الكالم
أو الصوت الحي ،فهي تابعة للرأي المتقلب فال تنتج العلم بل الرأي كما يقول أفالطون.

ويميز دي سوسير بين الدال والمدلول لحساب المدلول وهذا بالنسبة إلى ديريدا بقية باقية

من الميتافيزيقا األوروبية ،ومن هنا يأخذ على البنيوية أن فكرة (البنية) في البنيوية تفترض
سلف ًا مركز ًا للمعنى من نوع ما ويتحكم هذا المركز في البنية ويكون سابق ًا عليها(.)89
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«هوامش المبحث الخامس  -الفصل الثاني»
النقد واألدب الجديد :المعرفة والتطبيق

(((1ينظر :فلسفة هيجل ،ص .405 – 401 ،398 – 397
(((2حركة التطور والتجديد في الشعر العراقي الحديث ،منذ عام  ۱۸۷۰حتى قيام الحرب العالمية الثانية،
ص .۹۸
(( (3المصدر نفسه ،ص .۲۳۲
(( (4نفسه ،ص .۹۸
(( (5ينظر :الشعر المرسل ،جمیل صدقي الزهاوي ،جريدة السياسة ،ص  ،۱العدد  29 ،74أیار.۱۹۲5 ،
(( (6الشعر المرسل ،شكري الفضلي ،جريدة العراق ،ص ،3العدد  ،1546السنة السادسة.۱۹۲5،
(((7الشعر المنثور ،محمد الباقر ،جريدة االستقالل ،ص ،3العدد  ،۳6السنة األولى.1921 ،
(((8حركة التطور والتجديد في الشعر العراقي الحديث منذ عام  ۱۸۷۰حتى قيام الحرب العالمية الثانية،
ص .۲۳۲
(((9جريدة االستقالل ،ص  ،۱العدد .1933 ،۱۷۸۲
( (1(1ديوان الزهـاوي (المطبعة العربية بمصر) ،من قصيدة (أرسلت طرفي) ص .۳۳
((1(1حركة التطور والتجديد في الشعر العراقي الحديث منذ عام  ۱۸۷۰حتى قيام الحرب العالمية الثانية،
ص .232
((1(1ديوان الزهاوي ،ص .315
((1(1حركة التطور والتجديد في الشعر العراقي الحديث منذ عام  ۱۸۷۰حتى قيام الحرب العالمية الثانية،
ص .۲۳۲
((1(1السبرمان ،للشاعر الفيلسوف جميل صدقي الزهاوي ،جريدة نداء الشعب ص  ،3العدد .1926 ،211
((1(1دیوان جميل صدقي الزهاوي ،الرباعيات (دار مصر للطباعة) ،ص .306
( (1(1المصدر نفسه ،ص .305
( (1(1نفسه ،ص .۳۰۷
((1(1نفسه ،ص .۳۰6
((1(1نفسه ،ص .۳۰۷
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((2(2نفسه ،ص .۲۹5
((2(2نشأة القصة وتطورها في العراق ،ص .۱۱۱
( (2(2ينظر :ما كتبه الزهاوي فيها شعر ًا ،دیوان جمیل صدقي الزهاوي ،المجلد األول ،ص  ،۷۷وما كتبه
فيها الرصافي شعر ًا«،ديوان الرصافي» ،الجزء الثاني ،ص .137 ،34
((2(2الشاعر وربة الشعر ،ابن السموأل ،جريدة االستقالل ،ص ،3العدد .۱۹۲4 ،4۷۷
( (2(2فكر هيغل ،ص .۱4۳
( (2(2المصدر نفسه ،ص .۲۹
( (2(2نفسه ،ص.۳۱
((2(2ينظر :الفن والتصور المادي للتأريخ ،ص .134
((2(2ينظر :المصدر السابق ،ص .150 ،138 ،61
((2(2ينظر :فكرة الجمال ،ص .290 ،77 ،7
((3(3ينظر :فلسفة هيجل ،ص .723 –721 ،683 –679 ،662 ،642 ،630– 621
((3(3ينظر :حول تاريخ تطور الفلسفة ،ص .14 –12
( (3(3فكر هيغل ،ص .۲۹
((3(3هيجل أو المثالية المطلقة ،ص .۱۷۹
((3(3أسس المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية ،ص .112
((3(3نظرية األدب ،ص .47
((3(3ينظر :الفن والتصور المادي للتاريخ ،ص .24
((3(3ينظر :النقد األدبي ومدارسه الحديثة ،الجزء األول ،ص .24–22
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تمهيد

لمحة في األسباب التاريخية
لقد تهيأ لهذه الدعوات التي تصاعدت في أواخر العشرينيات ،أن يتحقق لها ما دعت

إليه ،فالفئة المثقفة التي كانت تعتمد في ثقافتها األدبية الغربية على ما تردد إليها ضعيف ًا من
البالد العربية أو تركيا ،قد تهيأ لها أن تتعمق ثقافتها هذه .وقد مكّن لها هذه الظروف التاريخية

التي مر بها العراق ،والتي تبتدئ منذ أواخر العشرينيات ،فلقد شهدت هذه المرحلة اتساع
حركة التعليم التي شملت التعليم العالي ألن التعليم االبتدائي والثانوي لم يعد كافي ًا وسط

عالم يتطور تطور ًا سريع ًا .وقد أسست «جامعة آل البيت» ،ثم أنشئت كلية الطب في العام
 ،۱۹۲۷ضمن تلك الجامعة ،كما أنشئت مدارس أخرى أصبحت كليات بعد مدة ،كمدرسة
الهندسة ومدرسة الزراعة ،وغيرها من المدارس العالية ودور التعليم التي أصبح الشعب

يعلق عليها آماله في رقي الثقافة العامة وتقدم البالد (.)1

ثم أرسلت البعثات العلمية إلى الخارج بكثرة في هذه المرحلة ،وعندما عاد طالب

هذه البعثات إلى العراق ،أكدوا أنهم يؤمنون بصالح تقليد الغرب تقليد ًا أعمى في قديمه

وحديثه .وكتب بعضهم إلى الدكتور منرو التربوي الكبير ،مدير المعهد األممي وكلية التربية
في جامعة كولومبيا ،الذي استقدمته الحكومة العراقية إلصالح المناهج التعليمية في العراق،

وعينته رئيس ًا للجنة الكشف التربوي ،يقول إنهم مدفوعون بكل قواهم في سبيل ذلك ،األمر
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الذي دعا منرو إلى أن يرجو الذين أخذتهم الشفقة والغيرة الوطنية على حالة المعارف وما

آلت إليه في تلك األيام ،أن ال يقفوا حجر عثرة في سبيل هؤالء الشباب(.)2

ولقد استقدمت الحكومة العراقية غير الدكتور منرو ،الدكتور هارولد کلوز األميركي

كي يدرس المناهج الصناعية ويقدم تقرير ًا مفصلاً بإصالحها .وقد درسها وقدم تقرير ًا شام ً
ال
عن إصالح هذه المدارس الحيوية ،كما فعل الدكتور منرو ،فلقد قامت في الثالثينيات حركة

واسعة إلصالح نظام التعليم في العراق من خالل استقراء مناهج األمم الراقية في التربية
والتعليم( .)3وعقد المؤتمر التربوي األول في العراق في العام  ،۱۹۳۲وقرر ذلك المؤتمر -
فيما قرر  -أن تعقد مؤتمرات دورية في فترات منتظمة لبحث شؤون التربية والتعليم المتطورة
والمتغيرة بتغير الظروف( .)4وقد أثارت مناهج التعليم مناقشات طويلة ومستمرة ،حتى ليبدو

لبعضهم أن قضية التعليم في العراق قد أصبحت عقدة العقد( .)5وأسهم في تلك المناقشات،
الصحافة وعشرات الكتاب ومدرسو ثانويات الحكومة ،بعد أن أسهمت فيها اللجان األجنبية

التي استقدمتها الحكومة .ورد أولئك على تقارير هذه اللجان ،وبينوا آراءهم الخاصة بعد

عرض مقرراتها( .)6وكانت إحدى المواد األساسية في مناهج التعليم تلك ،تدريس اللغة
اإلنكليزية ،ألن العراق كان خاضع ًا  -كما هو معروف  -لالحتالل اإلنكليزي فكان ال بد من

أن تتأثر سياسة التعليم ومناهجه بذلك الوضع .وكان المحتلون مهتمين بنشر لغتهم ،حتى
أنهم  -مثلاً  -حرصوا على أن تكون اإليعازات الكشفية والرياضية باللغة اإلنكليزية( .)۷أما
غير اإلنكليزية ،فقد تقرر تدريس اللغة الفرنسية في الثانوية المركزية في العام .)۸(۱۹۲۹
وكان مما اقترحته لجنة منرو فتح مدرسة للغات ،لتعطي دروس ًا باللغات األجنبية األخرى
وتراها ذات أهمية كبرى في مناهج كل بلدان الشرق األدنى(.)9

إن اتساع حركة التعليم ،وإرسال البعثات إلى الخارج ،وكثرة الذين يعرفون لغة غربية

في هذه المرحلة ،أعطى الفكر العراقي الوسيلة التي تمكنه من الوقوف المباشر واالطالع

على الثقافة األدبية الغربية ،ليقوم بنقلها ،والتعريف بها فيما بعد ..وال بد أن نشير هنا إلى أن
زيادة الصالت الفكرية باألقطار العربية وخصوص ًا مصر ،في هذه المرحلة( ،)۱۰كان قد مكن
الفكر العراقي من معرفة وثيقة بطبيعة األدب الغربي ،ذلك ألن التيار الغربي الذي كان يجري
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في األدب المصري منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر ،قد تعمق ،ووضحت كل

أصوله وجوانبه .وإذا كانت حركة الترجمة قد زادت في القرن العشرين في أثناء االحتالل
اإلنكليزي كما زادت قدرة اللغة العربية على إساغة اآلداب الغربية وهضمها وتمثلها تمثلاً

دقيق ًا ،إال أن الحركة األدبية في مصر ال تصل إلى العقد الرابع من هذا القرن حتى تتضح

أمامها كل مبادئ الثقافة الغربية .وقد تألفت في العام « ۱۹۳۲جماعة أبولو» وأصدرت
مجلة أبولو ،حيث دأب الكتاب فيها يترجمون لكبار الشعراء الغربيين ويوضحون مذاهبهم،

وينقلون نماذج مما يكتبون ،وقد وضعوا تحت أعين الشباب المذاهب األدبية عند الغربيين،

وصوروا اتجاهاتها تصوير ًا دقيق ًا ،فلم تعد اآلداب الغربية خافية على األدباء ولم يعد بينهم
وبينها هذا الحجاب الكثيف الذي كان قائم ًا في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين،

بل أصبحت تلقى القا ًء في حجورهم .لقد تهيأ لمصر في هذه المرحلة أن تمضي قدم ًا في

تنظيم الحياة العلمية واألدبية فنظمت الترجمة وقامت عليها الحكومة ،ورعتها خير رعاية،
كما قامت عليها جمعيات مختلفة ،فكان أن ازدهرت الترجمة ،وتعددت مصادر الثقافة
األدبية الغربية التي نقلوا عنها ،فلم يترجموا عن الفرنسية أو اإلنكليزية فقط ،بل ترجموا

بعض عيون األدب من األلمانية واإليطالية والروسية(.)11

قلنا ،إنه تهيأ للفكر في العراق أن يقف مباشرة على الثقافة األدبية الغربية ويعمد إلى

ترجمتها .وقد قامت بأعباء الترجمة في البدء «فئة محدودة من المثقفين استطاعوا أن يرتفعوا
بمستواهم الثقافي نتيجة جهود فردية خاصة ،ويحركوا سير الثقافة إلى وجهتها التي يجب
أن يصار إليها»( .)۱۲وذلك قبل أن تتبنى الدولة حركة الترجمة التي كانت في العشرينيات

محض دعوات ،منها دعوة (المعهد العلمي) لألدباء والباحثين في األقطار العربية واألجنبية،
إلرسال ما لديهم من مؤلفات وترجمات إلى المعهد العلمي من أجل طبعها ونشرها ،ولكنه

محض نداء لم يثمر شيئ ًا( .)۱۳وعندما فكرت وزارة المعارف في إنشاء المحفى اللغوي باسم
(لجنة الترجمة والتعريب) بعد تأسيس الحكم الوطني في العراق في العام  ،۱۹۲۱صرحت

«بأن مهمة اللجنة تعريب الكلمات اإلفرنجية ،ووضع اسم للمسميات األجنبية التي ال اسم
لها في اللغة العربية»( .)14ولم يكن من همها ترجمة الفكر األدبي الغربي .وفي العام ،۱۹۳۲
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شكلت وزارة المعارف (لجنة التأليف والترجمة العامة) ،وكانت هذه لجنة عامة مقسمة على

لجان فرعية( ،)۱5وغايتها «خدمة الثقافة العربية بتزويد ثروتها بالمؤلفات العلمية واألدبية
واالجتماعية ،عن طريق التأليف والترجمة عن لغات مختلفة ،وفي مواضيع متنوعة»(.)16

وكانت تعتزم إحياء العلوم واآلداب الشرقية والغربية ،وتريد أن تضطلع بترجمة آثار الفحول
من علماء الغرب وأساطين البيان العالمي .ويبدو هذا األمر لبعضهم سابق ًا ألوانه ،فيتصدى
لمشروع الوزارة هذا ،إذ يرى أنهم غير أكفاء لتحقيقه في ذلك الحين .ولكن إدارة المعارف

تريد أن تمضي في عزمها ،وهي محاولة جريئة ال يجد لها تبرير ًا ،وخطل يود أن تربأ الوزارة

بنفسها عن الوقوع فيه ،ألن العراق لم يتقدم في الحياة الحديثة مرحلة تذكر ،وأنه لم يمض
على تكونه أمة ،أو عضو ًا من مجموعة األمة العربية إال بضع سنوات فقط .وقد اتخذ اللسان

العربي المبين ،لسان ًا قومي ًا منذ اثنتي عشرة سنة ال أكثر ،وهي مدة قصيرة جد ًا من الزمن

لم تمكنه من أن يتمكن من اللغة العربية وآدابها بما يساعده على إساغة ما لدى اللغات
األخرى ونقله إلى لغته فض ً
ال عن التأليف فيها ،وهو ما عليه بعض األقطار العربية ،كمصر

وسورية اللتين سبقتاه في هذا الميدان ،وخصوص ًا مصر التي تنسمت روح النهوض منذ نحو
قرن ،وبدت تباشير اإلحياء العربي فيها منذ عهد محمد علي يوم بعث البعثات العلمية إلى
أوروبا ،وفرض على أعضائها بعد التعلم ،التأليف والترجمة اإللزاميين .واستمرت العلوم
العربية وآدابها هناك في تقدم مستمر( .)۱۷وإلى جانب مشروع لجنة التأليف والترجمة الذي

تبنته الوزارة ،كانت قد تأسست في بغداد جمعية الثقافة العربية ،وأصدرت بيان ًا عن مجمل

أعمالها في العام  ،)۱۸(۱۹۳1وقد تبنت مسألة الترجمة والتأليف في إحدى جلساتها ،إذ
قامت بوضع «مشروع ألعمال جمعية الثقافة العربية في البحث والترجمة والتأليف»(.)19

إن حركة الترجمة في العراق ،هيأت لتطمين حاجة الفكر الملحة للتعرف إلى الثقافة

العالمية ،وهضمها واألخذ المباشر منها .وقد ارتمى الفكر العراقي في هذه المرحلة في
أحضان الفكر الغربي ،وبهر به ،وراح ينقله في كل ميادينه ،وفي «مختلف نواحي الثقافة

من عسكرية وتاريخية ،وسياسية واجتماعية وأدبية وعلمية»( .)۲۰فلقد ضج بنقل ما يكتبه

الغربيون ويفكرون فيه ،واستعان بتقاريرهم عن العراق وأوضاعه ،من سياسية واقتصادية
واجتماعية ،فلم يشذ عنهم حتى في تقرير ما يخصه(.)21
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وفي مجال األدب عرف الفكر العراقي بآداب األمم ،وعرض المذاهب والتيارات

األدبية فيها .فمرحلة ثالثينيات القرن العشرين كانت مرحلة أخذ للفكر العالمي ،حتى لو

أردنا أن نقوم الفكر العراقي فيها ،لقلنا ،إنه ليس هناك ،فكر عراقي ،كل ما هنالك فكر مستعار،
فكانت بحق «مرحلة الترجمة» ،وفيها طالعتنا ترجمات عن األدب الفرنسي ،واإلنكليزي،

والروسي ،واإليطالي ،واألميركي ،واأللماني ..ولقد أشار بعض الباحثين إلى حركة الترجمة
الواسعة التي شهدها العراق في هذه المرحلة وهو يؤرخ للقصة العراقية( .)۲۲وقد قام األدباء

العراقيون بالترجمة األدبية ،فالذين ترجموا عن األدب العالمي ،مارسوا الكتابة األدبية ،ولو

لم يكن بعضهم أدباء معروفين(.)23

وإزاء مواجهة الثقافة اإلنسانية بكل ميادينها واتجاهاتها ،راح الفكر العراقي يفتش عن

مقياس يعتمده في دراسة هذا الوافد الجم ،ليأخذ منه ما هو صحيح .فينقل  -فيما ينقله -

من الفكر الفلسفي ،طرق البحث الفلسفية ،ويفتش فيها عن الطريقة التي يجب االعتماد
عليها ،مما يالئم المرحلة التي يمر بها العراق( .)۲4وإزاء اشتداد حركة الترجمة ،نشأ ما

يمكن أن نسميه (نقد الترجمة) وبرزت مصطلحات من مثل( ،الترجمة العلمية) ،وحددوها
بأنها «المستوفية شروط الدقة واألمانة وروعة األسلوب على ما في األصل»( .)۲5وأصبح

لها أصول تراعى فأحمد الصافي النجفي يصف طريقته في ترجمته رباعيات الخيام ،يقول:

«وكان همي الوحيد أثناء التعريب متجه ًا ألمرين ،األمانة في النقل ،واالحتفاظ بالمعنی
األصلي حتى ظهر أكثر الرباعيات كأنه قد ترجم كلمة بكلمة .الثاني ،تقریب للتعريب بقدر

الطاقة من الذوق العربي ،وكان ذلك يلجئني أحيان ًا إلى أن أفرغ الرباعية الواحدة في أكثر
من عشرين سبك ًا ،حتى أختار من بينها السبك الوافي بأداء المعنى والمطابق للذوق العربي،
وكثير ًا ما كنت أضحي بخيالي الشعري في سبيل تحقيق هذه المهمة .وربما يرى القارئ

األديب كلمات في الترجمة يمكن استبدالها بأحسن منها ،ولكن ليثق من أنني قد آثرت هذه
الكلمات على غيرها (مما هو أنسب منها للذوق) لئال يؤدي تبديلها إلى خلل في المعنى

األصيل»(.)26

والذي قرره نقاد الترجمة عن حركة الترجمة هذه في العراق ،هو الفوضى الضاربة
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أطنابها فيها .ويناقش بعضهم هذه الحالة ويعللها ،ويقترح لها األسس التي تضمن الخروج

عنها.

وهكذا كانت نهاية عشرينيات القرن العشرين ،بداية مرحلة االطالع المباشر على

األدب الغربي ،ونقله ،وتب ّينه ،بحيث صبغ االنسياق وراء المترجم بعض المجالت بصيغة

أجنبية ،فال يدلل على صفتها الوطنية إال باالسم ،كمجلة الثقافة التي صدرت في البصرة
والتي تقول عنها مجلة الحديث« :وال ندري  -بعد  -أية مقالة في مجلة الثقافة ،يصح أن

تكون من عناصر األدب العراقي؟ ..إن مجلتهم لو رفع عن غالفها اسم البصرة ،لما عرف

الناس أنها مجلة عراقية»( .)۲۷وتؤكد أنها ال تريد أن تنهج نهجه ًا فتكون «مجموعة مقاالت
مترجمة ،ترجمة مبهمة ركيكة كلها أخطاء ،عن اللغات اإلفرنجية المختلفة»(.)27
***

لم يكن الجديد أو العصري يعني عند الفئة المجددة األولى غير أنه ثورة على القديم

ال تستند إلى معرفة وثيقة وكاملة بما تريد  -وهذا قرره الفكر النقدي  -ولقد انتهى الفكر
اآلن إلى مرحلة من التطور الفكري ،ساعدت عليه الظروف التاريخية مكنته من استيعاب

الفكر األدبي الغربي ،وتمثله والصدور عنه ..وكان قد انتهى إلى مذاهب أدبية متكاملة،
يرتبط وجودها بقيام اآلداب القومية في أوروبا الغربية مع بداية العصر الحديث منذ مطلع

القرن السابع عشر .وقد واكبت التطور التأريخي واالجتماعي واألدبي والنفسي والذهني
والمزاجي لهذه األمم منذ ذلك الحين وإلی اآلن .ولقد جسد كـل مذهب أدبي من هذه
المذاهب ،وال سيما الرئيسة منها الحالة المزاجية والنفسية والعاطفية لحياة مجتمعاتها(.)۲۸
وهي في الفكر العراقي ال تحتفظ بتتابعها الذي مرت به في الغرب( ،)۲۹فقد دخلته مرة واحدة،

ولقد نقلها ليعرف بها بعد أن وضع يده عليها .وإذا كانت هذه المذاهب قد نشأت في الغرب
عن ظروف تأريخية حتمت ظهورها ،فإن وجود مثل هذه الظروف التاريخية في العراق يعد

من العوامل المساعدة على احتضان هذه المذاهب ،ويدعونا إلى دراستها هنا ضمن األسباب
التأريخية ،لكننا نفضل تأجيل هذه الدراسة اآلن ،وأن ندرس الظروف الخاصة بكل مذهب

في أثناء دراستنا لهذه المذاهب.
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«هوامش التمهيد  -الفصل الثالث»
 -لمحة في األسباب التاريخية -

(((1ينظر :سياسة التعليم العالي ،جريدة صدى األهالي ،ص  ،1العدد  ۲۲االثنين  ۱۷تشرين األول،
السنة األولى .۱۹4۹ ،ينظر أيض ًا :التعليم بين الدعاية والواقع ،أكثم بن صيفي ،جريدة االخاء الوطني
ص ،۱العدد  ۲۹ ،۲6۲آب ،السنة الثانية.۱۹۳۲،
(((2ينظر :رد على مقاالت ،المعارف بين الماضي والحاضر .خبير جريدة األخبار ،ص  ،۳العدد ،۲۳۷
الجمعة 3 ،شباط.۱۹33 ،
(((3ينظر :كيف ندرب أوالدنا على التربية االستقاللية ،عبد األحد ،ج الياموري ،جريدة صدى العهد،
ص ،۳العدد .۱۹۳۲ ،5۸۰
(((4ينظر :المؤتمر التربوي ،جريدة صوت األهالي ،ص  ،۱العدد  ۱۰۳۳االثنين 3 ،کانون األول ،السنة
الثانية عشرة.۱۹45 ،
(((5ينظر :التعليم العملي والتعليم النظري ،جريدة صدى العهد ،ص  ۱العدد  ۱۲ ،۱۳۰كانون الثاني،
السنة األولى.۱۹۳۱ ،
(((6ينظر مثلاً  :خالصة آراء لجنة منرو األميركية التربوية في تقريرها عن حالة المعارف في العراق ،جريدة
اإلخاء الوطني ،ص  ،۱العدد  2۰ ۳۰3حزيران ،السنة الثانية.۱۹3۲ ،
التعليم بين الدعاية والواقع ،أكثم بن صيفي.....
حول مشكلة المعارف الحاضرة ،س ،جريدة األخبار ،ص  1العدد  ۲۲ ،۲۲۹كانون الثاني ،السنة
الثانية.۱۹۳2 ،
رد على مقاالت ،المعارف بين الماضي والحاضر ،خبير.....
في شؤون المعارف ،حول المختارات من تقرير لجنة منرو ،جريدة االستقالل ،ص  ،۱العدد ،۱۸۰۳
 ۲6كانون الثاني.۱۹3۳ ،
(((7ينظر :رد على مقاالت ،المعارف بين الماضي والحاضر ،جريدة األخبار ،ص  ،۱العدد ،۲۲۲
الجمعة 13 ،كانون الثاني.۱۹۳۳ ،
(((8ينظر :تاریخ وقائع الشهر في العراق وما جاوره ،مجلة لغة العرب ص  ،۹۰۸الجزء  ،۱۱من السنة ۷
عن شهر تشرين الثاني.۱۹۲۹ ،
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(((9ينظر :تقرير لجنة الكشف التهذيبي ،ص .41

( (1(1ينظر :نشأة القصة وتطورها في العراق ،ص .۹۳

( (1(1ينظر :األدب العربي المعاصر في مصر ،ص  ،۱۹ص  ۲6ص  ،۷۰ص .۷۱
( (1(1نشأة القصة وتطورها في العراق ،ص .۹4

( (1(1ينظر :في عالم االنتقاد والتأليف ،محمود أحمد ،جريدة العراق الممتاز ص  ،۱4العدد ۲ ،۱۲۳6

حزيران.۱۹۲4 ،

( (1(1فجر االنبعاث ،كيف تكونت فكرة المحفى العراقي العصري ،مجلة لغة العرب ص  ،۳۲۱الجزء 5

من السنة  ،4عن تشرين الثاني ،سنة .۱۹۲6

( (1(1ينظر :مشروع فج لوزارة المعارف ،نحن في طور القراءة والدرس ،ال في طور التأليف والترجمة،
جريدة األخبار ،ص  ،1العدد  ۲3۰االثنين ۲۳ ،كانون الثاني ،السنة الثانية.۱۹۳۲ ،

( (1(1تعليمات تسير بموجبها لجنة التأليف والترجمة العامة ،جريدة صدى العهد ص  ،۲العدد ،670
.1932

( (1(1ينظر :مشروع فج لوزارة المعارف ،نحن في طور القراءة والدرس ،ال في طور التأليف والترجمة...

( (1(1ينظر :جمعية الثقافة العربية في بغداد  -۱ -لمحة في تأسيسها ،جريدة األخبار ،ص  ،4العدد ،۸۸
األحد  15تشرين الثاني.۱۹۳۱ ،

( (1(1عمل جمعية الثقافة ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،5العدد .۱۹3۲ ،۱۳۸

( (2(2الحركة الثقافية في العراق ،يوسف الحاج الياس ،مجلة المجلة ،ص  ۸۸6العدد  ۱ ،۱۹تموز ،السنة
األولى.۱۹۳1 ،

( (2(2ينظر مثلاً  ،مما كانت تغص به الجرائد :التقرير البريطاني الخاص عن العراق في عشر سنواته األخيرة،
جريدة صدى العهد ،ص  ،4العدد .۱۹۳۱ ،۳۰6

تقرير بريطانية عن العراق في عام  ،۱۹۳۰جريدة صدى العهد ،ص  4العدد .۱۹3۱ ،۳4۹

العراق تحت االنتداب عشر سنوات ،التقرير البريطاني الخاص الموضوع من الحكومة البريطانية إلى
عصبة األمم ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،4العدد  ،۲االثنين 3 ،آب.۱۹3۱،
کتاب السر أ.ت .ولسن ،الجزء الثاني ،العراق بين  ۱۹۲۰-۱۹۱۷بحكم االحتالل واإلدارة الملكية
البريطانية ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۲العدد  ،34األربعاء في  ۱۹أيلول ،السنة األولى.۱۹۳۱ ،

وقائع جلسات لجنة االنتدابات في عصبة األمم عن أحوال العراق سنة  ،۱۹۳۰جريدة األخبار،

ص ،4العدد  ۸ ،۱۷4آذار.۱۹۳۲ ،

العراق في الصحف األجنبية ،التجنيد اإلجباري في العراق ،جريدة األخبار ص  ،3العدد ۳۰ ،۱۸۸

تشرين الثاني.۱۹۳۲ ،
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مستقبل دولة العراق الجديدة ،وسياسة بريطانية في وادي الرافدين ،خطبة السر هنري دوبس ،المعتمد

السامي األسبق ،جريدة االخاء الوطني ص  ۱العدد  ۱۰ ،۳05آذار ،السنة الثانية.۱۹۳3 ،

نفط العراق ،النفط في العراق يخلق شعب ًا جديد ًا ،معلومات تأريخية فنية اقتصادية عن مجلة «نفط
العالم» األميركية ،جريدة االخاء الوطني ص  ۳العدد .1933 ،336
األحوال االقتصادية في العراق (آب سنة  ،)۱۹۳۳تقرير بقلم المستر إمبسون ،السكرتير التجاري
لدار السفارة البريطانية في بغداد ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۳العدد .۱۹۳4 ،5۳۷
( (2(2ينظر :نشأة القصة وتطورها في العراق ،ص .۱۰۱
( (2(2من الذين ترجموا عن اإلنكليزية :حسن زکریا ،نعیم بدوي ،ج .تیمور خدوري خدوري ،أحمد حقي
الحلي .وعن الفرنسية :أكرم فاضل .وعن الروسية :ذو النون أيوب ،ع :الحمدي ،وعن األلمانية:
عبدالخالق الموصلي .ومن الذين ترجموا عن اللغات غير الغربية  :عبد الحق فاضل عبد المسيح
وزير ،أنور شاؤول عن الهندية .وأحمد مصطفی عن التركية.
( (2(2ينظر :أساليب البحث ،كيف نبحث ،أرسطو ،بيكون ،دیکارت ،تتمة بديع شريف ،جريدة االخاء
الوطني ،ص  ،1العدد  ۱۲ ،۷4۳أيلول .۱۹۳4
( (2(2خواطر في األدب ،هل حاجتنا شديدة إلى ترجمة آداب الغرب ،صدقي أحمد مدرس ،جريدة االخاء
الوطني ،ص  ،۳العدد .۱۹۳۲ ،۲4۰
( (2(2أحمد الصافي النجفي ورباعيات الخيام الجديدة ،محمد البالغي ،جريدة االخاء الوطني ،ص ،۳
العدد  ۷ ،5۸تشرين األول.۱۹3۱ ،
( (2(2الحديث ،والثقافة والعراق ،جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد .۱۹۲۷ ،۱۲۳۲
( (2(2ينظر :المذاهب األدبية ،ص .۷
( (2(2ينظر :العالقة الجدلية بين المذاهب األدبية ،الدكتور جميل نصيف ،مجلة األقالم ،العدد العاشر،
ص .۱۹۷۰ ،۱۰ -5
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-1الرومانتيكية
نتحدث عن الرومانتيكية ،مذهب ًا ،يترجم عن ظروف نفسية وتأريخية ليست لألديب

العراقي ،وال للواقع العراقي ،وإنما نقلها ،بعد أن تهيأ له الوقوف عليها وجادل بها .وقد أرخ

الدارسون للنزعة الرومانتيكية في األدب العربي ،التي عبر من خاللها األديب عن مشاعره

الذاتية وصور ألمه ويأسه وخيبة أمله ،وشعوره بالغربة عن الواقع ورغبته في الهرب منه،
وما إلى ذلك من سمات عرف بها األدب الرومانتيكي .ورصد الدارسون العوامل النفسية
واالجتماعية التي ساعدت على نشأتها .والحظت بعض الدراسات أنها تشبه تلك الظروف

التي نشأت عنها في الغرب ،وال يعود وجودها إلى مجرد تأثر األدباء الذين حملوا لواء دعوة
التجديد باألدب الغربي ورغبتهم في محاكاته .ويساعد على ذلك أن المرحلة التاريخية التي

اتصل فيها هؤالء باآلداب األوروبية هي المرحلة التي ظهر فيها التيار الرومانتيكي على التيار
الكالسيكي ،فإلى جانب هذا التأثر كانت هناك عوامل أخرى «من حيث كون المجتمع

العربي كان يمر بهذه التقلبات االجتماعية ويعيش لحظات الوعي األيديولوجي على نحو

مشابه لما عاشته أوروبا نفسها .فمثلما قامت الثورة ضد اإلقطاع في أوروبا وانتشرت حركة

الوعي القومي ،ومثلما فشلت التجربة الليبرالية وتبدد حلم الفرد في أوروبا وجاءت الحركة
الرومانسية في األدب والشعر خاصة تعبير ًا عن مضمون هذه المرحلة ،كذلك حصل في

العالم العربي بعد ظهور الوعي القومي ومناهضة اإلقطاع وانتشار الفكر الليبرالي .والتقى
األدباء والشعراء العرب األدب الرومانسي والمذاهب المتفرعة عنه وهي في ذروتها وهم

يعيشون تجربة اجتماعية ومناخ ًا فكري ًا يشبه المناخ الفكري الذي عرفته اآلداب األوروبية
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نفسها .وتهيأت لهم في حياتهم االجتماعية نفس الظروف أو ما يشبهها كالتقاء القديم

والحديث واتصال الحضارتين الشرقية والغربية وانهيار عهد اإلقطاع وتطلع الطبقة الوسطى
نحو الحكم ،والتبشير بحياة أفضل للمواطن .ثم قيام الثورة المعبرة عن هذا التطلع وانهيار

اآلمال التي شادتها تلك الطبقة بعد فشل تجربتها في مصر خاصة .كل ذلك كان يشبه في

خطوطه العامة ونوازعه الكبرى الظروف التي مرت بها المجتمعات األوروبية .وبذلك لم
يكن التأثر بالتيار الرومانسي سوى اكتشاف حقيقي لالتجاه الذي يالئم نفسية طائفة من
الشعراء واألدباء في مصر أو في غيرها من البيئات العربية التي كانت تعرف نفس الظروف
االجتماعية والتجربة النفسية»( .)1هذه الدراسة تنطلق من تشابه الظروف االجتماعية
والتجربة النفسية التي كانت تمر بها المجتمعات العربية ،فهي تؤكد أن «هذا المناخ الفكري

واالجتماعي الذي عرفه الشرق العربي في حقبة واحدة قبل الحرب العالمية األولى وبعدها

هو الذي يفرض علينا أن ننظر إلى حركات التجديد في البيئات األدبية كلها وكأنها كانت

استجابة واحدة لمؤثرات وعوامل داخلية وخارجية واحدة ،سواء اعتددنا بالمناخ السياسي
والوعي االجتماعي أو اعتددنا بالتأثر الذي كان يخضع له المثقفون واألدباء أثناء اطالعهم

على اآلداب األوروبية»( ،)۲وتالحظ أن بعض البيئات األدبية في الوطن العربي كانت تخضع

لعامل التأثر باألدب الغربي والرغبة في محاكاته فقط ،ولم تنطلق من ظروف اجتماعية وفكرية

إلى احتضان هذا المذهب األدبي ،وهذا ينطبق على ظهور الرومانتيكية في لبنان« :إننا نميل
إلى القول بأن رومانسية شعراء لبنان وكل المذاهب األخرى التي استأثرت بفنهم كانت تأثر ًا
واضح ًا بالتيارات األدبية الفرنسية التي كانت قد تجذرت أصولها في األدب اللبناني وخاصة
في ظل الحكم الفرنسي .وبذلك تكون رومانسية الشعراء اللبنانيين في أساسها تأثر ًا أدبي ًا

بالرغم مما حاول أن يعلل به الدكتور ياغي ظهور الرومانسية بالتحليل االجتماعي وربطها

بالطبقة الوسطى ونموها يومئذ في لبنان»(.)3

ونرى أن هذه المالحظة تصدق على نشأة الرومانتيكية في العراق ،فقد نشأت تقليد ًا

لألدب الغربي .ثم إن هذه الدراسة تتحدث عن شعراء الرومانتيكية في العراق في مرحلة

ما بين الحربين والذين بهم وبغيرهم من شعرائها في مصر وسورية أصبحت الرومانتيكية
تيار العصر .ونرى أنها لم يعبر عنها شعراء معروفون في العراق في هذه المرحلة ،بل كتبت
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محاوالت فيها تؤكد التقليد األعمى لألدب الغربي ومن كتاب ليست لهم شهرة أدبية .أما
في مرحلة ما بعد الحرب الثانية فصحيح أنها أصبح لها شعراء كانوا أصوات ًا مسموعة في

العراق وغيره .وتمثل دراسة عراقية حاولت أن تتلمس آثار الرومانتيكية في الشعر العربي
ومالمحها في الشعر العراقي بشعراء حركة الشعر الحر :بدر شاكر السياب ونازك المالئكة

وعبد الوهاب البياتي وبلند الحيدري ،الذين عبروا عن تأثرهم بإنجازات الرومانتيكية
ومنظورها في الفن والجمال( .)4أما نشأة الرومانتيكية في العراق فإنها  -كما ذكرنا  -نشأت
تقليد ًا لألدب الغربي وإن كان هناك من الظروف التاريخية ما يشبه تلك التي أدت إلى نشأتها

في الغرب .ونود هنا أن نقف على هذه الظروف التاريخية في العراق ،ألن هذه الظروف إن
وجدت ساعدت على احتضانها والتعبير عنها.

اعتادت الدراسات ،أن تربط نشأة الرومانتيكية بوالدة الطبقة الوسطى على أثر النشاط

العلمي والتجاري والصناعي( .)5ولكننا في العراق ال نجد نشاط ًا علمي ًا أو صناعي ًا ،تعضده
طبقة معينة .فلم تكن هناك صناعة ناشئة ،حتى كتب بعضهم  -يتألم للتأخر الصناعي الذي
عليه العراق  -إن من يدخل بيته ،ال يجد في أدواته من مصنوعات وطنه شيئ ًا( .)6فقد ورث

العراق عن األجيال السابقة صناعة يدوية قديمة كانت تسد فيما مضى جانب ًا كبير ًا من حاجته،

وتجهز أهليه بشيء كثير أو قليل من البضائع التي يستهلكونها وتغنيهم عن ابتياعها من البلدان

األخرى .وقد كان الحال في العراق في زمن الدولة العثمانية ال يختلف عن هذا الوصف .ولم
تكن هذه الصناعات لتتجاوز الزمن الذي خلقت له ،إذ أخذت باالنحطاط شيئ ًا فشيئ ًا عندما
الحت بوادر النهضة الحديثة وتراجعت أمام غزو البضائع األجنبية المتقنة الرخيصة ،منخذلة

إزاء مطالب الحياة العصرية ،فبارت أسواقها وسارت إلى االضمحالل بخطى واسعة .وفي

العام  ،۱۹۲۹قامت الحكومة بإصدار قانون لتشجيع المشاريع الصناعية وتأسيس المصانع
وجلب المكائن واآلالت من الخارج ،وعدلت التعرفة الكمركية فأعفي معظم أنواع المكائن
واآلالت من الرسوم الكمركية .وعهدت إلى المصرف الزراعي الصناعي الذي أسس في

العام  ۱۹36لتشجيع الصناعة والزراعة في العراق ،بإمداد أصحاب الصنائع بالقروض .إال
أن أصحاب الثروات لم يكونوا يرغبون في المساهمة في مثل هذه المشاريع وهذا مما حال
328

المنهج النقدي الثاني لتجديد األدب :مذاهب األدب الغربي

دون نجاحها .غير أن الحال تبدل بعد تأسيس المصرف الزراعي والصناعي إال أن اإلقبال

على تأسيسها لم يكن إلى درجة كبيرة ملحوظة نظر ًا الشتعال نار الحرب العالمية الثانية من
جهة وندرة المال وقلة الخبرة الفنية من جهة ثانية(.)7

إن عدم توافر الشروط الالزمة لقيام الصناعة ،ما عدا توافر الوقود ،كان السبب في عدم

قيامها في العراق( .)8نضيف إلى ذلك ،عدم وجود نشاط شعبي يعمل على تكوين رأسمال
وطني يسهم في خدمة عملية نشوء صناعة وطنية عن طريق التوفير ،وهذا حفز من دعا إلى

ذلك( .)9وعلى هذا لم يكن هناك ازدهار اقتصادي ،ولم تكن هناك صناعة في العراق ،بل
وجدت دعوة إليها تناشد الناس أن يشمروا عن ساعد الجد ،فيساعدوا في إنشاء المصانع
الوطنية ،وأن يمدوا يد المساعدة للوطن بكل ما في أنفسهم من حرارة وقوة( ..)۱۰وعلى هذا

أيض ًا ،لم تكن هناك طبقة وسطی تدعم النشاط الصناعي ،ويفتقدها بعضهم في العشرينيات

بأنها ال تزال في األرحام( .)۱۱وإذا وجدنا في أواخر العشرينيات من يدعو إلى الكتابة عن
«طبقتي األمة ،الوسطى ،والدنيا» ،فإنه لم يؤكد وجود الطبقة الوسطى ،إذ كتب عن الدنيا منهما

فقط( .)۱۲وهو على أية حال ال يقصد بالطبقة الوسطى ،هذه التي ترتبط بالنشاط الصناعي.

ثم إن الطبقة الوسطى أو البرجوازية في البالد العربية ليست كالبرجوازية في الغرب ،بل
هي برجوازية متخلفة ومختلفة في زمان مختلف .لم تكن هي تلك الطبقة الوسطى الثورية

المتنورة التي حملت مشروعها الهائل في تحطيم جميع البنى القديمة التي تعيق التقدم
وإقامة النظام الرأسمالي بوصفها الطبقة الصاعدة المستقلة التي أشعلت ثورتها في مختلف
الميادين السياسية واالجتماعية واالقتصادية والعلمية والفكرية أو الثقافية وحطمت اإلقطاع

وسلطة الكنيسة وحققت العلمانية ورفعت راية الديمقراطية وأقامت النظام البرلماني .ثم

إن البرجوازية الغربية صارت هي غيرها ،صارت برجوازية استعمارية ،والنظام الرأسمالي
تحول إلى إمبريالية ،وهذه االمبريالية تتصل بسائر البرجوازيات في العالم وتتحكم في تطور
البلدان والشعوب .وهكذا فإن البرجوازية العربية في ظل هذه الهيمنة قد تكونت في هيئة

برجوازيات ليست مستقلة فهي عاجزة عن االنتصار .وهي برجوازية رخوة ضعيفة أمام
مختلف البنى القديمة ،بل هي تعمل للحفاظ على هذه البنى بوصفها جزء ًا مكملاً وداعم ًا
329

تطور الفكر النقدي األدبي في العراق

لها .ومثل هذه (البرجوازية) ليس في مشروعها وال مستطاعها إنجاز تغيير ثوري اقتصادي
علمي اجتماعي ثقافي في المجتمع فهي ليست مؤهلة لتكون الحامل لنهضة أو ثورة أدبية

كالرومانتيكية(.)13

وإذا لم يدعمنا هذا الجانب التاريخي ،لتأكيد تشابه الظروف التاريخية فإننا نقرأ

في الفكر العراقي ،عموم ًا  -وبسبب ظروف تاريخية محددة  -ما يعد وضع ًا نفسي ًا يؤهل
الحتضان هذا المذهب ،فيسجل لنا الفكر هذه البيئة النفسية التي اعتادت الدراسات أن تفسر

بها نشأة هذا المذهب .فلقد رزئت الشعوب في األقطار العربية بما رزئت به شعوب الشرق

وتحملت من صنوف اآلالم والنكبات ما لم يتحمله شعب من
من الظلم والتسلط العثماني،
ّ
الشعوب المستعبدة والمرهقة( ..)14وقد تلقى العراق في تلك الظروف ،ضربات قاسية وجابه
في أثنائها أوضاع ًا زرية ،انحسرت عن لوعة وویل وثبور .ثم كان نصيبه ،على أثر الحرب
العامة ،االنفصال عن جسم الدولة العثمانية .وكان نصيبه من هذا االنفصال ،تشييد قصور

شامخة في الهواء ،وتسجيل آمال عريضة في دفاتر التصور والخيال .ولكن ما جناه من هذا

وضع شذت فيه األعمال والتوت المبادئ وصارت األمور على غير ما تتطلبه مصلحة البالد
العامة ،وهذا الوضع هو ما سمي باالنتداب ،وهو من حيث الداللة ،ومن حيث ما يرمي إليه
واضعه ،وما يفهمه العرف الدولي العام ،والحقوق الدولية ،وما صرح به ولسون وكتب في

(ميثاق العصبة) يرمي إلى غايات سامية شريفة ،تقضي على القوي بواجب األخذ بيد الضعيف
ومساعدته إلى أن يتمكن من االعتماد على نفسه ،لكن هذا فقط من حيث الفكرة النظرية،

أما من حيث التطبيق فهو على خالف ما تقدم حيث سجل الواقع أمور ًا وتصرفات لبريطانيا،
الدولة المنتدبة لألخذ بيد العراق ،هي والواجبات المقدسة على طرفي نقيض .ولالختالف

بين مدلول االنتداب وتطبيقه عاش العراق في حكم مزدوج ،تتابعت فيه وزارات عدة كانت
مثالاً للضعف واالستسالم وتنفيذ رغبات األجنبي .وقد سار فيه العراق من س ّيئ إلى أسوأ

أضاع فيه الحريات ،وفقد أعز آماله وأمانيه ..وبعد أن قطع شوط ًا في غمار هذا النوع من
الحكم ،صار يسمع نغمات شجية وأغاني عذبة تبشر بوضع جديد ينحسر عن استقالل تام

(ناجز) ،وعن الدخول في العصبة األممية والمساواة مع الدول الحرة المستقلة ،حيث ينعم
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بالعمل الحر ،والتصرف المطلق ،كما تنعم ..ودخل العراق (العصبة) فعالً ،وقالوا إنه صار
يحكم نفسه بحرية ،وصار بالنظر إلى الحقوق الدولية ،يتمتع بالمساواة مع الدول الباقية .أما

في الحقيقة ،فقد انحسر الوضع الجديد عن معاهدة ( 3۰حزيران  )۱۹۳۰التي قضت على

جوهر السيادة ،وحطمت اآلمال الوطنية( .)۱5ولقد تراءى لرجال الحل والعقد فيه أن أقصر
الطرق لبلوغ أقصى الغايات ،هو الشذوذ عن المحجة التي تسلكها األمم في مضمار التقدم
والرقي .ومن ذلك الشذوذ ،إباحة المنكرات ،وكل ما من شأنه إفساد المجتمع ،مع العناية

بكم األفواه والحجر على الصحافة ،ومنع األحزاب السياسية من االجتماعات العامة ،وفتح
الفروع ،وممارسة السياسة ..وإذا ما أعياهم تفسير اللجوء إلى هذا المنهج االستعماري

البحت ،تذرعوا بأن الشعب غير ناضج .والغريب في هذه المحاجة ،أن الشعب ال تلوح على
سحنته تعاريج عدم النضج إال بعد أن يتم للمستعمر ما يريد وزيادة .لقد كان الشعب ناضج ًا

في بيعة الملك ،وناضج ًا في دستوره ،وفي تأليف الوزارات والبرلمانات وإبرام المعاهدات
الخطيرة ،وناضج ًا في تشكيالته الداخلية والخارجية ،وناضج ًا في عقد المؤتمرات ،وكان
مثالاً أعلى لمناطق االنتداب في الرقي ،وأهلاً لالستقالل التام ،وكفو ًا ألن يصافح الدول
العظمى في عصبة األمم .وعندما ينتهي دور التكاليف ينتهي االعتراف بنضجه ويصبح غير

كفء ألن يتمتع بالحريات الممنوحة في صلب الدستور التي تناوله دية لدمائه المسفوحة في
سبيل الحرية واالستقالل.

ونلمس معاناة الفكر السياسي من هذا المنطق االستعماري المضطرب فكأن الشعب

العراقي مفرد في فطرته ،يتطور حسب المصالح االستعمارية فطور ًا يتقدم تقدم ًا يخوله أن
يتعاهد ويتحالف مع أعظم دولة ويتبوأ مقعده في حظيرة األمم .وطور ًا يتقهقر تقهقر ًا يحرم

عليه ممارسة الثقافة والسياسة .فهو ناضج وغير ناضج ،حسب ما يرتئيه االستعمار( ..)16وال
ننس أن نشير إلى دور األزمات االقتصادية ،وما كان يتعرض له العراق من انتهاب ثرواته على

أيدي الشركات األجنبية ،في حين ال تدلل الوزارات على سلوك موقف يقضي به الواجب

الوطني ويأتلف مع أماني البالد( ،)۱۷في تأكيد الحالة النفسية المتألمة.

وقد قدم لنا الفكر االجتماعي صورة من المعاناة النفسية التي مر بها الشباب والتي
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عبرت عما في نفوسهم من منازع وأهواء مألتهم بها الحضارة المعاصرة وقيمها العليا التي

آمنوا بها إيمان ًا مطلق ًا .وهي منازع وأهواء حادة ثائرة ال تعترف بقوانین الحياة التي تسير عليها

والتي شرعتها لهم عهود التسلط والظالم ،وترفض تلك الظروف السياسية واالجتماعية التي
تعيش فيها .وتتوهم أن الوصول إلى مثلها العليا والظفر بغاياتها من الهينات ،لكنها ما إن

تصطدم بصدق الواقع الملموس حتی تستحيل عاطفة متألمة.

ولقد أحل العصر الحاضر في نفوس الشباب نزعة الشك ووجدوا أنفسهم في عصر

يتطلب منهم عدم اإليمان الصحيح بكل شيء ،فكانوا ال يؤمنون بحاضرهم وال يثقون بشيء

وال يخضعون لناموس ويتعسفون بهذه الحياة تعسف ًا شديد ًا أخرجهم عن جادة الصواب.
وقد أصبح هذا دينهم ،يتغلغل في أرواحهم وعقولهم ،جارف ًا معه مؤثراته القوية فيهم ،التي

تجعلهم ال يرضون عنه بديلاً .

وإذا كنا نتحدث عن الشباب فإن لهم همومهم العاطفية إلى جانب همومهم الفكرية،

فقد كانت نفوسهم تهفو إلى الحب ،ولكن قلما أسعدها الحظ ،ومنحتها الحياة ما تتطلب
منه ،فلم تذق طعمه إال على السماع ،وعلى األقاويل التي تتردد في بطون الكتب واألوراق

بسبب من العالقات االجتماعية السائدة ،فال تنتهي إال إلى شك وتذمر واستياء من هذا

العصر الذي ظن عليهم بجوهره الجميل ،في الوقت الذي كانوا يرون الحب فيه ما يسيرهم

في الحياة ،ويشق لهم طريق العبقرية والنبوغ .وإذا حظيت بهذا الحب فئة خاصة منهم ،فإنها

بالرغم من ذلك نجدها ساخطة على هذا العصر ،وعلى هذا المحيط ،ألنها لم تأخذ من
الحب بنصيب وافر .وإذا ما افتقدوه ،تولدت في نفوس بعضهم نزعات خطرة أثرت في

مجرى حياتهم ،واتجهت بهم إلى ناحية أخرى من نواحي الحياة ،قاتمة ،عديمة النور ،ال

تتخللها سوى أشباح اليأس والقنوط ..وإزاء حالة التردي التي عليها الشباب ،يدعو بعضهم

هؤالء إلى أن يقلعوا عن ذلك ،ويعملوا في سبيل صقل نفوسهم من األدران التي تلوثت

بها(.)18

لقد سجل الفكر االجتماعي ظاهرة االنحطاط النفسي والخلقي في ذلك المحيط،

والتي يراها بعضهم استجالب ًا لبعض ما سيوهن الغرب من أدواء اجتماعية .ولقد كان يأمل
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أن يقتدي به في ما سينهض به ،ويصل به إليه ،ولكنه خاب فيما أمل ،فلم يجن إال ما يراه من
عادات سيئة أصابته باليأس تسهم فيها الطبقة المتعلمة وغير المتعلمة .ويراه ادعا ًء فارغ ًا
المناداة بالنهضة والبالد مملوءة باألدواء االجتماعية ،والجهل مخيم ،حيث ال بريق من أمل

في التحرر والرقي(.)19

ويسجل الفكر األدبي لنا معاناته ،إذ ينعزل األديب الحر ويعيش لهمومه من األوضاع

السياسية واالجتماعية السيئة( .)۲۰وكان له من أوضاعه األدبية ما يثير شجونه ،فلقد جابهته بيئة

أدبية وصفها بأنها ،جشعة تعبد المال والسطوة ،أو ما يأتي به المال والسطوة من مآرب الحياة
وتتحمل من أوزار هذا السعي من مخالفات
وتسعى وراء المطامع ،فهي غايتها وهواها.
ّ

الحق والضمير ما ال تتحمله جنادل الجبال .وجدت الحق ال يحترم أغراضها فمسخته،

وطاب لها رداء الباطل الجميل فلبسته .مثلها األعلى في العيش ،هو المثل األدنى ،الذي ال

يلتمس من نعيم الدنيا وجمالها ،إال ما تشتاقه الحواس ،فال صفاء في القلب ،وال جمال في
النفس وال دقة في الذهن .تدرك من لباب الحياة وجمالها شيئ ًا ،قل أو كثر ،ألنها زاهدة في

هذه الحياة الصادقة ،فال تدرك ما التضحية ،وما قيمتها ،وما أثرها في الحياة وما بعد الحياة،
وما الخلود ،وما الخدمة الخالصة ،وما غذاء العقل ،وما الفن وأخير ًا ما الشعر وما األدب،

وما جدواهما في هذه الحياة .ومن بيئة هذه مشاغلها وأمانيها ،كان األديب الحر يعاني ،وهو
ال عدة له إال الخواطر العذاب ،فإذا أراد أن يعالج الحال ،وجد أمامه أشياء ال يفيدها الدواء،

وقد مضى األمر أو كاد ،فال طب وال عالج ،وعندها لم يملك إال أن يقف بعيد ًا ،مؤمن ًا أنه
ليس كل نصح يجدي ،وال كل رثاء يفيد(.)21

وبهذا أكد الفكر العراقي في أكثر ميادينه ،الواقع النفسي المثقل بالهموم لإلنسان

العراقي ،مما هيأ الحتضان هذا المذهب األدبي المرتبط بالهموم ،فنقل الفكر العراقي

المفهوم الرومانتيكي لألدب ،وأخذ يجادل به الذين احتجوا بالمفهوم الواقعي له  -بعد أن

نقلوه أيض ًا  -واشتد الجدال حول كل عناصر المذهبين ،مما كان له أثر كبير في توضيح

جوانبهما ،إذ نقلوا الصراع الدائر بينهما ،وجادلوا بغير فكرهم ..فالرومانتيكية التي تحدث
عنها الناقد العراقي ،هي هذا المذهب األدبي الذي يترجم عن الغربيين ،والذي نقلوه ،كما
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وضعوا يدهم عليه في صراعه مع المذاهب األدبية التي تناقض معها .وإذا كان تحديد األدب
أو تعريفه ،هو ما يجابه أية نظرية أو مذهب أدبي ،فإن الذي يهمنا هو ،كيف انعكس الفهم

الرومانتيكي لألدب على الفكر النقدي في العراق؟
***

يسمي أحد النقاد الذين يصدرون عن الفهم الرومانتيكي لألدب ،اآلداب الرومانتيكية

«اآلداب الخيالية  )22(»Romanticوهذا يعكس فهمه ألهم أسس المذهب الرومانتيكي الذي
يقوم على الخيال والشعور والعاطفة ،يرد بهذا على الذين يزعمون «أن صواب النظرة إلى

األشياء ال يستقيم بغير انتهاج المنطق والقياس والتفكير العلمي ،وأن ال بد للفنون واآلداب

لكي تالئم العصور وتماشي التطور المستمر وتأمن االندحار ،من اصطناع العقل والرجوع
عن فكرة أن العاطفة واإليمان أساس الفن واألدب الرفيع»( .)۲۳وأخذ على هؤالء تضحيتهم

بالعاطفة في سبيل العقل الذي ال يعبر عن غيره األدب لديهم« ،فكأنه قد سهى عن بالهم أن
الفنون واآلداب إنما هي تعبير جميل عن شعور صادق»( .)۲۳وهو بذلك ال يقلل من شأن
العقل ،إنما يقدم عليه العاطفة ،مقرر ًا القاعدة الرومانتيكية الهامة «إن أساس الفنون واآلداب،

إنما هي العاطفة قبل العقل»( .)۲۳ولهذا كان باطلاً «ما يسعی إليه بعض أدباء الغرب وكتابه في
تطبيق أساليب العقل ومقاييس العلم على نتائج القرائح الملهمة ،وعبث ًا ما يسعون لخلق أدب
جديد يرتكز على العلم والعقل وحدهما»( .)۲3فاألدب الذي يسعى إليه الرومانتيكيون ال يرتكز
على ذلك وحده .ويمثل بشعر «طاغور الشاعر العظيم ..وكتابة لورنس األديب الكبير ممن

أثبتت وجودهم الفكرة والعاطفة ،وخلدوا بمثل أعلى ،وهو ما ندعو له ونكتب في سبيله»(.)23
ولما كانت العاطفة والشعور واإلحساس بالوجود أساس األدب ،عرف الرومانتيكيون

بهذه المفاهيم األدبية ،فالشاعر «هو الشخص الممتاز ،في إحساسه ،والتعبير عن ذلك
اإلحساس»( .)۲4وحددوا بهذا مهمته فليس له إال التعبير عن الشعور «إذ ما هي مهمة الشاعر

إن لم تكن الشعور؟»( .)۲5ثم اتخذوها میزان ًا في المفاضلة بين الشعراء ،فما «كل من نظم
القصيد بالشاعر كما أن ما كل من صور وخلط األصباغ بالرسام ،وال من لحن ووضع قطع

الموسيقى وأجاد العزف بالموسيقار الخالد ،وإال المتألت الدنيا بأضراب شكسبير ورفائيل
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وبتهوفن ،إذ ًا ما أكثر ما نستمع إلى من يحسبوا في أنفسهم شاعرية وأنفسهم لو يعلمون ميتة
اإلحساس ،مجدبة ،ما أصابت حتى في فهم حظها من الحياة ،فكيف ترى تستقيم عندها

النظرة إلى الوجود العظيم الالنهائي»(.)26

والرومانتيكية ،إذ تستبدل العاطفة بالعقل ،أو تقدم العاطفة على العقل ،إنما تعتمد

على العاطفة والشعور واإلحساس وسيلة للمعرفة .وقد استندت بذلك إلى «الفلسفة
العاطفية»( ،)۲۷ترد على االتجاهات التي تصطنع العقل وسيلة للمعرفة التي هي عندها وحي
وإلهام ،وامتزاج روحي بالفكر األزلي« :والشعراء في األعصر الماضية ،إنما استمدوا وحيهم

من إلهام األرباب ..وكانوا يمتزجون بأرواحهم في الفكر األزلي ويصوغون تمجيدهم
للطبيعة المبدعة الساحرة أناشيد وأنغام كانت أول أمرها أساس العقائد والديانات الوثنية،
كما كانت في حالوتها وسحرها ،وما فيها من ابتکار وذوق وخيال وفيض روحي مثال سام

ألدب األعصر الخالية بل ألدب الحياة والنفس في كل األعصر»( .)۲۸فالرومانتيكية تنحو

منحى صوفي ًا في تصور المعرفة ،فهي عبادة ،هي وسيلة للمعرفة المطلقة« :إن عبادة الجمال
وسيلة اإليمان بالكمال المنشود»(.)28

وألن األلم يكسر ما يغلف إدراك اإلنسان من قشور على نحو تعبير الرومانتيكيين(،)۲۹

فاأللم معرفة ،ولهذا سمت الرومانتيكية األلم مدرسة( .)3۰وكتبت تمجده بوصفه هذا ،إذ
تتألم ألحزان اإلنسان« :لهفي عليك أيها اإلنسان المحزون ،أينما كنت ،وفي أي أمة ودين
نشأت وبأي لون صبغتك الطبيعة ..لهفتاه عليكم أيها المكروبون في كل مضيق وخندق،
وكل بر وبحر ،وكل فج وجو ،ومعذرة إليكم ..وأهنئكم مع ذلك بنغمة األلم ..طوبى لك

يا حرقة األلم واألسى ،وبعد ًا لك يا سكرة اللهو واللعب! طوبى لك يا «ألم» كم ألنت قلب ًا

قاسي ًا ،وأرسلت عين ًا جامدة وعلمت المرء دروس الرحمة واإلخاء! وبعد ًا لك يا «لهو» كلما
أغفلت المرء عن حكمة وجوده ،وكلما دهورته في حضيض األنانية .فإن أورثتنا يا لهو ألم ًا
فيه عبرة فأنعم بك ،وإن لم تورثنا يا ألم حكمة ،فال خير فيك»( .)3۱فاأللم وسيلة إلى المعرفة
والحكمة والحقائق الخالدة ،وهنا نتذكر قول بعض الرومانتيكيين« :المرء طفل معلمه

األلم»( .)3۲ولهذا لم نجد منهم من يتبرم بهذا األلم ،كأنهم ال يتألمون ،بل نجدهم يعدونه
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الخير الوحيد الذي يعرفون ،يقول بعضهم« :إن الخير الوحيد الذي بقي لي في هذا العالم
هو أنني تألمت في بعض األحيان»( .)3۲ويصرح آخر بأنه ملتذ بألمه ،فأحمد الصافي النجفي
«ملتذ بهذا األلم أشد التذاذ»(.)33

وألن سبيل المعرفة الرومانتيكية ،إحساس وعاطفة ،وهذه تختلف باختالف األفراد،

فإن األشياء الخارجية ليست لها حقائق ثابتة .فالجمال( )34حقيقة عند أحد هو غيره عند

آخر ،وهو بذلك ليس انعكاس ًا للحقيقة الخارجية كما عند الكالسيكيين( ،)35إذ ال تعترف
الكالسيكية باإلحساس وبالذوق الفردي ،ولهذا ال تتغير معرفة الجمال بتغير األفراد لديها.
وهذا ما تنقضه الرومانتيكية ،فاإلحساس بالجمال ال يتأتى للجميع ،إذ هو قدرة ذاتية ،وهو
يختلف باختالف الجميع« :في استطاعتي أن أقول ،إن الجمال كذا وكذا ،حالة أن ما أقوله

قد يكون مخالف ًا لرأيك على خط مستقيم ،وهذا أمر ليس من الغرابة في شيء كثير أو قليل،

ألن الجميل الذي يسحرني ويجعلني قيد روعته أسير ًا قد ال يحرك في نفسك كامن ًا أو يثير في

قلبك عاطفة ،إذ إن عالمك الداخلي يستجيب إلى مؤثرات العالم الخارجي بغير ما يستجيب

إليها عالمي الداخلي أنا ،فإن لألمزجة والميول والعادات تأثير ًا عظيم ًا في تذوق الجمال،
وليست أمزجة وميول وعادات وأخالق الناس جميع ًا مفطورة على مستوى واحد ،أو
مطبوعة بطابع واحد ،ال وال هي بالغة من التطور والتهذيب درجة واحدة ،فلكل منا إحساسه

الخاص الذي تمر به جميع األشياء فيحكم على بعضها بالجمال ،كما يحكم على بعضها
اآلخر بالقبح .وعندي أن «هنري لونجفيلو» الشاعر األميركي المشهور قد سبر غور هذه

الحقائق يوم قال« :جليل هو العالم المحيط بنا ،وأعظم جاللاً منه العالم الذي فينا!» .نعم

عظيم هو هذا الكون الذي يكتنفنا ،لكنه ليس بأعظم من هذه العوالم الغزيرة الحساسة التي

تحتل المكان األفضل من أعماقنا ،والتي بميزانها يقاس ما في الكون من أشياء فتنال التقدير
أو التحقير تبع ًا لطبيعة تلك العوالم الداخلية العجيية  -أعني القلوب! ومن هنا ،إن الجمال

ليس شيئ ًا مقرر ًا ثابت ًا ،إنما هو متغير بتغير األشخاص واألماكن واألزمنة»(.)36

إن المعرفة عند الرومانتيكية ،عالقة بين حقائق خارجية وأخرى داخلية عالقة بين

عوالم خارجية وعوالم داخلية غزيرة حساسة ،فإذا كان للجمال مصدره الذي يستقر خارج
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الذات ،إذ «الجمال مبعثر في مختلف أجزاء الطبيعة ،ففي البحار والبحيرات واألنهار جمال،

وفي السهول والجبال والوديان وفي الشموس والنجوم واألقمار ،وفي الغيوم واألمطار

والثلوج يكمن الجمال ،كما أنه يكمن في أشياء غير هذه كثيرة»( .)۳6فإن «الجمال في داخل

اإلنسان»( .)۳6ومن ال يجد في نفسه جمالاً  ،ال يستطيع أن يعرف الجمال في الخارج أو
يتحسسه .فقد نمر على أشياء فيها جمال« ،قد يحسه بعضنا ،وقد يمر بها البعض اآلخر من

غير أن يشعر به .فأما الذي يمر بجمال الطبيعة من غير أن يتولد في نفسه ضرب من االنفعال
الذي يدفعه إلى إطالة التفكير فيه ،فهو بال ريب أحد هؤالء الكثيرين الذين ال تأثير لوجودهم

أو لعدم وجودهم على المحيط الذي يرتعون فيه .وأما الذي تتكهرب نفسه ألول ما يتجلى له

الجمال ،فهو إنسان وإنسان يحمل بين جنبيه قلب ًا حساس ًا كما يحمل تحت قحف رأسه دماغ ًا

متوقد ًا»( .)37وهذا يؤكد الفلسفة العاطفية التي تنطلق منها الرومانتيكية .فمن ال إحساس عنده،
ال دماغ وال معرفة لديه .ويؤكد أيض ًا أن أحد طرفي العالقة ال يقوم بعملية المعرفة وحده ،فال
بد من طرفيها االثنين .والتعبير عن هذه المعرفة بالفن أو األدب ،إنما هو تعبير عن هذين

الطرفين ،فليس الفن واألدب محاكاة مطلقة للطبيعة ،إنما هو هذه مضاف ًا إليها إحساس الفنان
أو األديب ،فهو ال ينقل الجمال الخارجي فقط ،إنما يمده من جمال الذات بعناصر الخلود،

وبهذا يكون «للفن فضل على الجمال وينبغي أن يذكر في مثل هذا المقام ،إذ إن الجمال مبعثر

 -كما أسلفنا  -في مختلف أنحاء الطبيعة وقد يكون كامن ًا في أجزائها كمون النار في الحجر،

فليس من باعث عنه ،وليس من فاك له من عقاله غير الفن .فما قولك في قطعة من الصخر
األصم يقد منها المثال تمثالاً يخلب األنظار ويشرح الصدور ،وما قولك في حوادث تافهة في
حد ذاتها يؤلف منها األديب رواية تغذي النفوس من ناحية ،وتشغل العقول من ناحية أخرى؟

بل وما قولك في دهون وأصباغ مختلفة األلوان يوفق المصور فيما بينها ويفرشها على قطعة
من القماش أو الورق لينتج لك صورة تكاد تنطق بعظمة الفن وجالل قدره؟.

الحق أن الجمال مدين للفن من هذه الناحية ،بل هو مدين له من ناحية أخرى ،وأعني

بها أن الفن من شأنه أن يمد الجمال بعناصر الخلود ما استطاع إلى ذلك سبيلاً  ،ولنمثل على

ذلك بأن كل زهرة ال بد من أن يعتريها الذبول عاجلاً أو آجلاً  ،لكن الزهرة التي ترسمها يراعة
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الشاعر العبقري أو ريشة المصور الماهر تبقى أبد الدهر تعجب بها األجيال ،وتتوارثها فيما
بينها مدى القرون ،ذلك ألن الشاعر أو المصور يمدها بقوة من أعماق نفسه ،فيخرج لها من
وراء جمالها جمالاً يفوق بأضعاف جمالها الظاهر الذي ما يلبث أن يزول ويمسي أثر ًا بعد

عين»(.)37

فالفن أو األدب اتحاد بین جمالین ،الجمال الخارجي وجمال الذات ،اتحاد بين طرفي

المعرفة ،التي تبتدئ من أحد هذه الطرفين .فالشيء الجميل يوعز إلى باعث في النفس،
فيستجيب له هذا الباعث ،ليؤثر فيه بعد ذلك ويزيده بهجة ويضيف إلى جماله جمالاً  .فقد

«ننظر البدر بين تفاريق السحب تحجبه سحابة وتسفر عنه أخرى فيعجبنا بمنظره ،ونبصر
الزهرة النضرة على فننها فتبتهج النفس وندیم النظر إلى الخميلة الجميلة فنزداد متعة ،وتسرنا

صفحة الماء وزرقة السماء في الليلة الوضيئة ،ويستوقفنا تغريد البلبل على غصن يداعبه
النسيم ،وتطالعنا الشمس بذوائبها منتشرة بين سعف النخيل في كل شروق ،فيبهر منظرها
النفوس وتبسم له كل نأمة في الحياة ،وهكذا يجتذبنا جمال الطبيعة ونشعر أن بيننا وبين هذا
الجمال صلة ،وأن هذا الجمال يستفز باعث ًا في النفس فيؤثر فيه ويهديه ويربيه ويقويه وينميه،
وأن هذا الباعث يؤثر في هذا الجمال فيزيده بهجة»( )3۸ويضيف إلى جماله جمالاً .

وإذا كان الجميل يربي هذا الباعث الذي «هو الذوق»( ،)۳۸أو اإلحساس الذي عليه يرتكز

نجاح األديب «في تخيره موضوعاته ،وتخيره ألفاظه وجمله وعباراته وتشابيهه واستعاراته
وبث أفكاره وآرائه»( )۳۸يوصون بالمران على التعامل مع الجميل من القول ،ومن األشياء،
مما تضمه الطبيعة التي فتنوا بها ،فإن «عدة الذوق في األدب المران والدأب ،فال يربى الذوق
األدبي ،إال إذا وقع القارئ على مظان األدب ،وتعرف إلى دقائق التعابير ،وأحاسن األساليب

لفحول الكتاب والبلغاء ..إن ما في الطبيعة من روعة وجالل ،وما في تضاعيف القول من
براعة وجمال ..مرشد ًا ومهذب ًا للنفوس واألقالم»(.)38

لما كانت المعرفة الرومانتيكية إيمان ًا روحي ًا وعبادة ،فإن األدب مصدره هذه المعرفة

«فما اآلداب والفنون غير شكل من أشكال اإليمان والعبادة الخالصة عبادة الجمال وعبادة

الحياة في أبهى صورها وأسمى ،ألوانها»(.)39
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وإذا كان األدب والفن تجسيم ًا للمعرفة الرومانتيكية فإنهما يرتفعان على مطاليب

الحياة المادية التي ال يعدوها األدب الذي يحكمه العقل وحده ،وتوجهه وسائل عصر
اآلالت ،فهما «تأمل وحلم يستغرق فيهما اإلنسان منصرف ًا بنفسه عن كل ما من شأنه أن

يضعف إحساسه ويخمد عاطفته أو يريق على أفكاره لون ًا يدفعها عن عالمها الذي ترتفع
إليه في ساعات اإللهام ،تلك الساعات التي تنطلق فيها الروح إلى فضاء سرمدي أبدي

تتحسس من جانبه الحياة بكل أشكالها إحساس ًا يشعرها بمكان النقص ومقداره وأثره،
كما يشعرها بقوة الحياة وعظمة اإلنسان الجبار الذي أخضع األرض وثبت قدمه عليها ال
بعقله فحسب إنما بشعوره بنفسه وتضاعف هذا الشعور»( .)40وقد رد الرومانتيكيون على

هؤالء الذين أخضعوا األدب لسيطرة العقل المجرد ،ووجهوه بوسائل عصر اآلالت بأن
«سيطرة العقل المجرد على عواطف النفس وخوالج الذهن العبقري يضعف من قيمة النتاج
األدبي وال يسمو به إلى مكانه من الخلود والبقاء»( .)40وأن «وسائل عصر اآلالت تناقض

كل المناقضة مطاليب النفس الملهمة في صعودها وراء مثل أعلى»( .)40وكان هؤالء قد
صرحوا بحتمية انتصار أدبهم ،متفائلين بصالحية «الحضارة اآللية لهدم كل ما علق بالذهن

من بقايا اإليمان وعبادة الجمال ..وكأنهم ما فطنوا إلى أن اآلداب والفنون في كل زمان

ومكان كانت أبد ًا فوق مطاليب الحياة المادية»( .)40وأن «المرء إنما يعبر عن نفسه في الفنون
واآلداب وال يعبر عن أغراضه ووسائله»( )40ومنافعه المادية« ،فالنفعية ال يمكن أن تكون

معيار الفنون واآلداب»( ،)40ألنها مما يشترك فيه اإلنسان والحيوان «ويتفوق الحي الناطق

على الحيوان األعجم بهذا الفيض الزاخر من عواطفه الذي يرتفع به فوق مطاليب منافعه
الذاتية المقصودة ،وهذا الفيض من وعيه بشخصيته يتطلب منفذ ًا يعبر به عن نفسه فاإلنسان

يعبر في الفن عن نفسه هو ال عن أغراضه كما يقول طاغور في إحدى محاضراته»( .)40وقد

نعی الرومانتيكيون على الفكر اتجاهه اتجاه ًا مادي ًا بتأثير السمة العامة للعصر الحاضر،
ونعوا على العصر الحاضر السمة التي اتسم بها «فهو عصر اآلالت كما سموه بحق ،عصر
المقاييس العلمية ،وأساليب البحث العلمي ،وما يمتاز به عصرنا اليوم عن كل العصور التي

سبقته إنما في كثرة اإلنتاج واالستهالك في كل مرافق الحياة العقلية والجسدية ،وفي انتهاب
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اللذة بشكل غريب ،ثم في السرعة التي تضاعف عمر اإلنسان على هذه األرض ،كما يقول

الكاتب الفرنسي مارسيل بريفو وتضاعف اإلحساس بعظمة العقل وقوة اإلنسان وكأنه قد
استقر في أذهان الغربيين ،أن الفنون واآلداب ال تحيا وتتقدم إال باصطناع هذه األساليب

فأفرطوا في إخضاع أنفسهم وعقولهم وعواطفهم لها»( .)40وهكذا «أثر العصر وأثرت السمة
الغالبة على هذا العصر في نفوس قادة الفكر ،فمضوا يحلون مشكالت المسائل ويهتدون

في تفكيرهم بنور الحضارة اآللية ،وظهر أدب جديد ال يكاد يتصل بالنفس اإلنسانية اتصاالً
مباشر ًا ،أنتج اضطراب ًا في نفوس النشء ،حاول مؤسسوه ومقيمو دعائمه أن يدخلوا في روع

القراء أن دولة الفنون واآلداب الخيالية ( )Romanticقد دالت»( )40ليحل محلها هذا األدب
الذي يعبر عن الحياة المادية الجديدة التي فر منها الرومانتيكيون إلى الطبيعة ألنها تجسيم

للحقائق المطلقة التي شوهتها الحياة اآللية المدنية القاتمة المعقدة .فهناك وراء المدن

وصناعتها ينبسط العالم الطبيعي جميلاً نقي ًا كما غرسته يد العناية اإللهية منذ القدم كريم ًا

ال يضن على أبنائه والالجئين إليه بالهبات الروحية الثمينة( ،)41التي تعمل القيم المادية على
قتلها ،ولهذا عارضوا «ما يمكن أن ينتج «عصر اآلالت» من آثار ..قد تشل اإلنسان وتذهب

قيمته المعنوية»( )42وتمسخ روحه السامية وعواطفه الطاهرة( .)4۳فعاطفة الحب توشك أن
تتردى في مادية العصر الذي أخضع «كل شيء للذة ..والمتعة السريعة الصاخبة»( .)44وقد
بحث أحدهم هذا الموضوع من حيث صلته باألدب ورد على من يستغرب هذه الصلة:

«ولعل القارئ يستبعد صلته باألدب ،ولكني أسارع فأدعي له أن دراسة الشعر الحديث وهي
رغبة تتردد في نفسي أردت قضاءها تستدعي استقصاء هذا البحث من كل نواحيه ،فما هو

الشعر؟ إنه نفثة الشاعر عندما تحتبس عواطفه ،وما هي عواطف الشخص الشاعر؟ إنها تشمل
عاطفة الحب التي تتلخص فيها العالقة األبدية بين الجنسين ،وهو ما نحن آخذون بسبيل

بحثه»( :)45ويحاولون أن يرسموا للشباب مثلاً علي ًا يرتفعون إليها ،إذ أغرتهم قيم الحضارة
المادية المجلوبة «من الغرب على أيدي المستعمرين ،الحضارة الزائفة المتشحة بإهاب
خالب يغري تألقه حواس الشباب المتطلع إلى الجديد ،ويتحكم سلطانه في شهواتهم»(،)46

ويأسفون ألن يجدوا «أن أقصى ما تطمح إليه نفس الشباب العراقي ال يعدو مطالبه الخاصة
340

المنهج النقدي الثاني لتجديد األدب :مذاهب األدب الغربي

ولذاذاته التي تتحكم في عقله وتفكيره ،وتتصل بأعماق نفسه القلقة التي ال تكاد تستقر على

أمر ،وتنزع إلى نور ،فهي تترجح بين عماء الماضي ،وفساد األوضاع الراهنة ،بين أساليب
المدنية والحكم التي يضطرب بها فضاء العالم المتمدن الحديث ،وبين تقاليد الشرق وقيوده

الثقيلة ،وما أسهل أن تتبعثر جهود الشباب ،وما أسهل انقياده إلى اإلغراء والفتنة إن كان

ضعيف الهمة ،جبان الخلق ضئيل الحظ من الثقافة والعلم».

()46

وقد يعتمدون لهذا وسيلة ،األلم «مطهر النفوس من شر اآلفات والعلل ومنقيها من

الخبائث كما تنقي النار سائل الذهب من كل معدن دنيء»( .)4۷وهو معلم المرء كيف يسمو

بروحه كلما دهورته الحضارة المادية «وغمسته في كثائف المادة»(.)47

إن عدم تعبير األديب الرومانتيكي عن مطاليب حياته وأغراضها وتحليقه فوقها ،قاد

غير الرومانتيكيين إلى اتهامه بأنه ال يرتبط بغاية تسعى إلى خدمة الحياة ،وهذا ما يدفعه
الرومانتيكيون عن أنفسهم ،فهم عندما يحلقون فوق مطاليب الحياة وأغراضها إلى المثل

العليا التي هي الغايات التي تحرك حياتهم ،إنما يتحسسون من هناك جوانب النقص في
حياتهم لينتقدوها انتقاد ًا شديد ًا ،وهذا قالوه سابق ًا .أي إنهم يحلقون ليرفضوا ويثوروا على
الواقع الناقص ،فكأن أدب المادة إقرار به .وقد صور الرومانتيكيون في أدبهم عالم الجمال
في أحالمهم ليثوروا به على شرور المجتمع من حولهم( .)48وهم يقارنون بين االثنين،
والتناقض بينهما هو علة األلم الذي يكتنفهم ،ولهذا لم يكن ألمهم سلبي ًا يائس ًا متخاذلاً  ،بل

ثوري ًا ينتقد الحياة بقوة وشدة .والشعر الذي ينحو هذا المنحى أفضل الشعر عند أحمد الصافي
النجفي( .)49وقد رد بعضهم على من اكتظ شعرهم الوجداني بهذا األلم اليائس المتخاذل بأن

«الشعر الوجداني ،هو تلك النسمة الرقيقة من العواطف الجياشة في صدور أكثر الشعراء،
وأحب شيء لدى الفالسفة العظام ،ألنه نفحة من اآلمال الجسام تصدر من قلوب الشعراء،

وتنزل برد ًا وسالم ًا على قلوب الشباب المتحمس ،ونور ًا وعرفان ًا إلى الشباب الخامل

اليائس ..يضع حجر ًا في طريق األمة لتقف عن التدهور إلى الهاوية»( .)50فالرومانسي ليس

حالم ًا فار ًا ال يرتبط بأي هدف أو غاية( ،)51بل حالم «يحمل رسالة علوية يؤديها كما يؤدي
األنبياء رساالتهم ..هو صدى األجيال وصوت اإلنسانية والحق والحرية»( .)5۲وهذا ما
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أعلنه الرومانتيكيون ،وذهبوا إلى أن أسمى الشعر ما يستشفون «من وراء سطوره روح النبي
المصلح»( ،)5۳وأن «وظيفة الشاعر تساوي أو توازي وظيفة الطبيب االجتماعي»(.)54

وقد بين الرومانتيكيون أن المثل العليا التي يحلقون إليها ليست شيئ ًا منقطع ًا عن الواقع،

بل هي صورة كاملة رفيعة أوحى إليهم بها الواقع الناقص وقاسوا بها نقصه .وهي أفكار
توصلوا إليها بدراسة المحيط االجتماعي وتفهم أسباب تطوره يضعونها أمام البشر لتقودهم
في الحياة ،وتتوجه بهم نحو حضارة إنسانية كاملة« :واألديب الحق ،األديب الفنان ،الذي

يتصل بالطبيعة والمجتمع ،ويتعمق في تفهم الواقع واستقصاء اتجاه التيارات التقدمية في

العالم الحديث ،وآثار ذلك كله في الفرد المجرد ،وفي الجماعات ،والسبل التي تطرقها
اإلنسانية للسير نحو فوز عالمي .وهو أصدق البشر إذا تكلم ،ذلك إلفراط أعصابه في الحس
والتمييز وإفراط ذهنه في التفكير .ومن هنا تتكون في رؤوسهم صور رفيعة سامية عن الحياة

هي في لبابها نواة المثل التي تقود البشر في الحياة»( .)55وهي ما يسعى األدباء في الغرب إلى
خلقها في نفوس الناس ،فيعنون «ببحث المشاكل االجتماعية في أقاصيصهم ودراساتهم

األدبية واقتراحهم الخالل التي يلزمون البشر العناية بها للخالص من أزمات ترهق المجامع

المضطربة من جراء األزمات االقتصادية والضائقات المالية اآلخذة بالخناق .بذلك صاروا

يتصلون اتصالاً مكين ًا بنفوس الجماهير ويؤثرون مباشرة تأثير ًا عظيم النتائج في توجيه
األفكار العامة نحو خطورة األوضاع الحاضرة ،ويشركون العالم كله فيما يبحثون من وسائل

الرقي والتطور الحاضر»( ،)55وهو ما يحرصون على أن يتوجه إليه األدباء العرب ليسعوا
إلى خلق المثل األعلى في الحياة والمجتمع ،بل يوجبون عليهم ذلك ،فكل «شعر ال يستفز

النفوس إلى هذه المثل العليا ،ليس بشعر وال يمثل طبائع النفوس أو يوحي إليها بسر من

أسرار الجمال»(.)56

إن هذا كله يرد على من توحي إليهم أقوال الرومانتيكية في الجمال بأنها ال ترى لألدب

غاية ترتبط بالحياة ،فليس له إال عرض الجمال« :تقوم فئة  -مثلها كمثل سدنة المعابد  -توقف

حياتها على خدمة الجمال من غير أن تنتظر من وراء ذلك طائلاً ما ،ونحن قد اعتدنا أن نطلق

على مثل هذه الفئة اسم الفنانين ...وقد يختص الفنان باألدب أو بالتصوير أو بالموسيقی،
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فهو يسخر أي فرع من هذه الفروع لبلوغ ضالته المنشودة ،وسواء أرأيته يسلك سبيل األدب
أو التصوير أو الموسيقى ،فالهدف واحد ،والمطلوب عرض الجمال ال غير»( .)5۷وهذا ما

حرصت على تأكيده في كل مرة ،إذ «ال شأن للشعر غير إظهار مالمح الجمال»( )5۸وهو رسالة
األدب التي تلقيها الرومانتيكية على عاتق األديب ،فهو «موكول إليه أن يبلغ أبناء جنسه برسالة

الجمال ،لذا نراه يفني حياته منعكف ًا على فنه ،مقدم ًا إلى بني اإلنسان آیات من الجمال بينات،
فيسحرهم بها ،بل يروض بها نفوسهم على تقديس الفن وعبادة الجمال ،وهذا كل ما تصبو إليه
نفسه ،وهذا كل ما يبتغيه من الفن الذي يمارس»( ،)59بل هو «غاية ما يتطلع إليه الفنان األديب،

ويحوم حوله في كل زمان ومكان»( .)6۰ولكن مر معنا أن الرومانتيكية تؤمن بأن األدب الذي
يبلغ أسرار الجمال ،هو األدب الذي يستفز النفوس إلى المثل العليا التي هي صور رفيعة عن
الحياة والواقع .فالتعبير عن الجمال وعرضه ال غير ،التزام ومسؤولية اجتماعية في األدب

لديها ..والرومانتيكية ملتزمة ،مسؤولة ،وهي كذلك حتى عندما تطالب بحرية الفنان ،إذ تراه

«کالنفس التي ما تحس قوة الحياة إال حيث يطلق لها مقدار من الحرية يتساوى وحاجتها»(.)61
وعندما تترك له حريته حتى في حاالت شذوذه ،ألنها ترجوه بعد ذلك أن يسمو بفنه أو أنها

ترجو لفنه أن يرتفع على ذاته ،فيخرج طاهر ًا عفيف ًا مباين ًا لها في سمو الغاية «فقد يكون الفنان
سكير ًا أو ذاهلاً أو فظ ًا غليظ ًا أو مستهتر ًا ،وهو بالرغم من هذه النقائص يسمو بالفن ،فيخرج
األخير طاهر ًا عفيف ًا رقيق ًا ،وكأنه يجد في السكر أو الذهول أو الغالظة أو االستهتار جمالاً ال
يدركه سواه ،وكأن هذه النقائص سر نبوغه أو شيطان فنه ،كما يصفه البعض»(.)62

أما مسالة «الفن للفن» ،وفي حدود التفسير« :إن الفن يتحرر من كل غاية» .فهذه ترجع

إلى البرناسية التي دعت «إلى استقالل الشعر عن كل غاية اجتماعية ..وكان من أوائل من رددوا
صدى هذه الفلسفة في فرنسا ،هو (بنجامین كونستان)  ۱۸۳۰-۱۷6۷في يومياته الخاصة

التي طبعت عام  ،۱۸۹5ثم ظهرت عبارة (الفن للفن) في محاضرات (فكتور كوزان) التي

ألقاها في السوربون في العام  ،۱۸۱۸وفيها« :الشريعة ألمور الدين ،والخلق للخلق والفن
الفن ،وال يمكن أن يكون الفن طريق ًا للمنافع ،وال للخير ،وال لألمور القدسية ألن الفن ال

يقود إال إلى ذات نفسه»( .)63ويقول تيوفيل جوتييه ،وهو من أكبر طالئع البرناسيين« :ونحن
نعتقد في استقالل الفن ،فالفن ليس لدينا وسيلة ،ولكنه الغاية»(.)64
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وقد نازعت البرناسية المدرسة الرومانتيكية التي جعلت موضوعها الفني عواطف

الشاعر نفسه ،وأخذت عليها أن الشاعر فيها يحسب نفسه العالم األكبر الذي ينطوي على كل

شيء ،فهو يحدثك عن نفسه ويقصيك عنها ليدنيك منها .وإذا ّ
أن وانتحب عجب من الناس

كيف لم يسمعوا أنينه ولم ينتحبوا ،فجاءت البرناسية تنعى على أصحابها ضيق عقولهم
وقلوبهم ،فال يتغنون إال على ضرب واحد ال يتغير له لحن وال وتر وال يسمع سامعه إال
رنة ناقوس واحد .فكان جدال عنيف ،وكان نقد صارم ،فالبرناسية تعتقد أن األدب مذ كان

األدب ،إنما غايته الحج إلى مواطن الجمال ،وترى أن الرومانسيين سعوا إلى هذه المواطن،
ولكن كثيرين ممن يسعون بشوق ولهفة تأخذهم أقدامهم إلى غير الهدف .وللجمال طريق

يختلف عن طريق هؤالء الذين اتخذوا طريقهم إليه األلحان المشوشة التي تخلقها العواطف
الثائرة( .)65ونالحظ أن أقوال من كتب عن الرومانتيكية من العراقيين تختلط بما عرضته هذه

المدرسة عن مفهومها للجمال والفن.

إذا كانت المعرفة استغراق ًا وتأمالً ،واألدب مصدره هذه المعرفة ،فإن األدب «ال

ينمو غراسه قوي ًا متين ًا في غير جو يسوده الهدوء والتأمل وتخيم على أفقه خیاالت الذهن
المبتكر»( .)66فاالبتكار في األدب ،وهو ما احتجت به الرومانتيكية ضد اآلداب التي عبرت
عن الحضارة المادية التي تقتضي السرعة «وليد التأمل واالستغراق ،قبل أن يصبح في رأي

البعض وليد السرعة»( )66التي «إن دلت على شيء فال تدل على أكثر من اضطراب النفس
وارتباك الذهن وتشتت الفكر وتوزعه في شتى جوانب التفكير»( .)66وهو ما تجلى في

أدب عصر السرعة ،حيث «انقلب الكتاب إلى آالت دائمة الحركة ،مستمرة الدوران ،تنتج
بحساب وقياس ال تعبأ بالزمن ،وال تبالي غير الكثرة في اإلنتاج ،وأصبحت اللذة في اجتناء
أكبر مقدار من الفائدة في أقصر وقت .فكان مرادهم غلبة الطبيعة بمضاعفة اإلحساس وما

فطنوا أن فتنتهم هذه من قبيل الغرور ،وأن سعيهم في هذا السبيل حزب من العبث في باطل

الحياة»( ،)66ألن «اآلداب والفنون ال تؤتي ثمرها بالسهولة والسرعة التي يتطلبها أصحاب
هذا الرأي ،فاإلنسان الخفي أو «الشخص» المجهول الذي يكمن في أعماقنا يرتفع بمطاليبه
فوق مطاليب الحضارة الحديثة»( ،)66التي تتطلب السرعة ،وهو يتطلب الهدوء والتأمل
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واألناة ،والتي وجهت إنسانها بالسمة الغالبة عليها ،وسلبته قدرته على اإلبداع وتركته «وال

عمل له في الحياة وإنما شأنه شأن اآلالت الخرساء المسخرة للخدمة»( .)6۷واالبتكار ليس
إال حرية هي وحدها الكفيلة به« .وإذا درسنا الحياة العامة لمشاهير الفنانين ألفينا أن أشهرهم

كان يعمل في جو من الحرية ..كان بيتهوفن  -أعظم موسيقي ظهر حتى اآلن  -إذا طرأ عليه
طارئ من اإللهام ،وأحس بهاجس شيطان فنه يدفعه إلى التلحين ،يسير الساعات الطوال

دون وعي ،فيمضي وقت الضحى ،ثم وقت الظهر ،وال يفيق إال عند مغيب الشمس ،حيث
يجد نفسه في الضواحي النائية لطول الرحلة التي قطعها ،وقد عرف قومه فيه هذا الذهول،
وباألخص القرويين فكان إذا رآه أحدهم يتركه وشأنه فال يحييه وال يزعجه ..فالفنان والحرية

بمثابة الروح والجسد ،إن انفصل األول مات الثاني .الفنان بوهيمي ،والحرية ديدنه ويجب
أن ال نشح عليه بهذه الحرية ،ألننا إن فعلنا ،فقد وأدنا فنه ،وقضينا على مواهبه»(.)68

إن الحديث عن أحد عناصر الرومانتيكية ،يرتبط بالحديث عن بقية عناصرها ،فهي تدعو

إلى حرية الفنان واألديب ،ألنها ترى الفن واألدب نتاج العبقرية ،التي احتفلت بها ،والعبقرية

شاذة خارجة على الحدود والقيود ،فقد «كان بتهوفن يشذ عن قواعد التلحين المعروفة في

عصره ،وقد الحظ أستاذه هذه الخاصية فتركه حر ًا ،ولم ينبهه قط إلى أخطائه التي كثرت
حتى طفت على القواعد فشوهتها ألن ما لحنه كان بالرغم من بعده عن القاعدة أنغام ًا تهز

أوتار القلب وتمس مفارق النفس فتشعرها بنشوة من الروعة والجالل والجمال والخلود.
وسرعان ما أصبحت هذه الشواذ قواعد أساسية قلبت نظام الموسيقى الغربية فبدت برونقها
الجديد البديع ..وشذوذ الفنان سوء أكان في طبعه أو في فنه مسألة معهودة معروفة يضيق

المقام عن شرحه والتمثيل عليه .والفنان الشاذ يجب أن ال يعتب عليه لشذوذه ،بل يجب أن
يترك حر ًا في هذا ،فلو لم يترك بتهوفن حر ًا في شذوذه لما انتفع العالم بمواهبه العظيمة»(.)6۸

إن شذوذ بتهوفن تحول إلى قواعد موسيقية ،وبذلك يكون الخروج على القاعدة ،قاعدة
رومانتيكية ،وهذا يعني أنها ليست بغير قاعدة ،هي فقط تكره الثبات على قاعدة ،ودائم ًا

تخرج على القديم بالجديد منها ،وتعلن دائم ًا أن «الفن الجميل ليس له قاعدة ثابتة يسار
عليها هو وحي سماوي وإلهام من فوق يأتي في فترات غير منتظمة ،وما القاعدة إال وحي
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الفنانين الذي يعكسه هذا الشذوذ ،وكل فن جميل ال يصدر بالوحي واإللهام ،تظهر فيه

الصنعة البغيضة والكلفة المرذولة»( ،)6۸التي عليها غير اآلداب الرومانتيكية .فاالبتكار يعني
حرية ،تعني شذوذ ًا ،وهو ما ثارت به ضد جمود القواعد الكالسيكية أيض ًا ،وقامت تطالب
بحرية الفن واألدب ،وتفك أغالل النظريات والمقاييس التي ال تتفق وروح الفن المطلق.
فكتبت ترد على أحد نقاد النظريات والمقاييس «إن مقياسه الشعري مغلوط فيه وإن نظريته

في كيفية نظم الشعر ومكان إلقائه ،نظرية خاطئة ال تتفق وروح الفن المطلق ..فهل سمعت
قبل هذا بمثل هذه األوامر والنواهي ،يلقيها ناقد على شاعر؟ وهل الشاعر إال طائر ينتقل من

غصن إلى غصن ..ليس الشعر عالج ًا يتناوله المريض من صيدليته حسب وصفة الطبيب..

الشعر ..نبع روحي ينبثق انبثاق ًا ،فال ينقطع إال ليتجدد ،وال يتجدد إال لينقطع ،وللمشاعر

والصور والظروف نواظم تنظم تدفقه وانقطاعه ،فتقييد الشاعر ظلم للفن أي ظلم شديد»(.)69
لقد انعكس الصراع حول القاعدة والتحديد في الفن واألدب في مدرستين نقديتين،

إحداهما مدرسة شعورية ،واألخرى مدرسة علمية ،والنقاد في هذا الصراع فريقان :فريق

يعتقد «أنه من الصعب أو من المحال أن تسن قوانين وتوضع مبادئ يحكم بها على الفن
واألدب  -أمثال هؤالء ينتسبون إلى المدرسة الشعورية في النقد ..وهناك فريق آخر

يعالج النقد على أنه علم من العلوم  -على أن هذا الفريق أبعد عن تفهم النقد وروحه من
الفريق األول )۷۰(»...في نظر الرومانتيكيين .ولقد انتهى بعض الباحثين إلى تأييد موقف

الرومانتيكيين ،عند تقسيمه لمنتوجات الفكر البشري ،مؤكد ًا اختالف العلم عن األدب،
فالعلم قواعد ثابتة ،وإذا كان ال يمكن لألدب أن يصبح علم ًا ،فهو ال يخضع لقاعدة.
ومنتوجات الفكر البشري إنما تقسم على كتل ثالث ،هي« :الكتلة األولى (العلم )Science

وتدخل تحتها جميع منتوجات الفكر البشري التي لها قواعد ونوامیس ثابتة وخالدة .والتي

تقوم على دعامة البحث التجريبي االستقرائي .الكتلة الثانية (اآلداب والفلسفة )Literature
وتدخل تحتها جميع منتوجات الفكر التي ليس لها سنن ونوامیس ثابتة خالدة ،والتي تقوم

على البحث النظري االستنتاجي .والكتلة الثالثة (الفنون  )Artsوهي منتوجات الفكر التي

تقوم على الخيال والتصوير .فالطبيعيات والرياضيات تعد من العلوم .والفلسفة بمعناها العام
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والبالغة من (اآلداب) والشعر تعد من كتلة (الفنون)»( .)۷۱ويؤكد أن «هذا هو التقسيم الذي

اصطلح عليه العلماء فمنتوجات الفكر البشري منقسمة (طبيعي ًا) إلى هذه الكتل ،وإدخالها
في كتلة أخرى محاوالت فاشلة أخفقت في هذا الميدان وذهبت مساعيهم هباء منثور ًا..
فیری من ذلك أنه ليس هناك قواعد ثابتة في (اآلداب والفلسفة) وأنه ال يمكن أن توضع
قواعد ثابتة في كتلة اآلداب والفلسفة من منتوجات الفكر البشري»(.)71

وألن الرومانتيكيين يكرهون الحدود ،فهم يكرهون أن يعطوا المفاهيم األدبية تحديد ًا،

ألنهم يرون «أن محاولة تحديد فكرة سامية يسلبها كثير ًا من روعتها ،وقد يحيلها صورة
شوهاء ال توري فكر ًا وال ترمز إلى معناها الجليل ،وتبعث على االضطراب أكثر مما تقر
اإلنسان ،وتشعره بقيمة عمله وكمال واجبه»( .)۷۲وهذا عبر عنه بيرنباوم قائلاً « :إن المرء قد
يعرف أشياء طبيعية أو آلية ،أو عملية ورياضية  -مثل ماء وسكين وقصاب ومثلث ،ولكنه
كلما سما إلى مستويات من الوجود تشتمل على عناصر معقدة ،حيوية ،عاطفية ،عقلية،

يعجزون من
روحية ،بات أقرب إلى المستحيل توصله إلى تعريفات قصيرة جازمة»( .)۷3فهم ّ

محاولة إعطاء المفاهيم األدبية تحديد ًا دقيق ًا ،وإذا كان ال بد من تحديد« :ما الشعر  -وما هو
الشاعر؟ الشعر عاطفة تجيش في القلب متنوعة ،في ألوان متنوعة أيض ًا والشاعر هو اإلنسان

الملهم لسبك هذه العاطفة الجائشة في ثوب قشيب من النظم الجميل ،متنوع الضروب
والعروض .الشعر خاطرة من خواطر النفس تنبعث عن أثر داخلي في النفس .أو مؤثر
خارجي من مؤثرات الحياة .والشاعر هو اإلنسان الذي يحس بهذه المؤثرات المحزنة حين ًا

والمفرحة حين ًا إحساس ًا قوي ًا فيستطيع سبکها في قالب شعري ال يزيد على األلفاظ واألوزان
في كثير من األحيان .الشعر صور لما في هذه الحياة من صنوف الجمال التي تمأل الحس من

الشعور الرائي أو المائر بنوع من اإلحساسات .والشاعر هو المصور لهذه اإلحساسات»(.)74
ويعتذرون لهذا بأنه «من أراد حد الشعر فليسأل عن حد ما في هذه الحياة من إحساسات ،وما

فيها من مؤثرات تدفع بهذه اإلحساسات»(.)74

لما ردوا اإلبداع واالبتكار في األدب إلى حاالت الشذوذ والعبقرية ،عنوا بتوضيح

جوانب العبقرية الذاتية ،فكان من المعاني التي احتفل بها الفكر الرومانتيكي (الكمال)
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و(المثل األعلى)( ،)۷5التي ترددت كثير ًا فيما كتبوه متأثرين بأفكار نيتشه( ،)۷6وكارليل( )۷۷في

اإلنسان الكامل والبطل .فكتبوا عن (المثل األعلى) في اإلنسان واألدب واألديب .وبحثوا

خصائص الشخصية الكاملة ،أو المثل األعلى في اإلنسان ،وانتهوا إلى أن «ال سبيل إلى
الكمال التام أو الكمال المطلق ،مهما تقدم البشر في أسباب الحياة ،ومهما جاز عليهم
ناموسها« ..فالشخصية الكاملة» التي نتكلم عنها ليست كاملة في الحقيقة ،ألن الكمال

المطلق ..ال سبيل إليه»( ،)۷۸وهي بذلك «ليست خارجة عن حدود «البشرية» بل هي نوع
«ممتاز»( )۷۸منها ،بما يجعلها «تتسامى علينا بكونها قد هذبتها العصور والقرون التي مرت
على الحياة فكانت نتاجها الصالح»(.)78

ويتضح لنا جانب االمتياز والتسامي ،عندما يفسرون مفهومهم لإلنسان الكامل «الذي

يستطيع أن يخرج عن كل قيد من قيود البيئة دون أن تتأثر بذلك أسباب حياته ،والذي تجتمع

فيه عناصر األنانية كلها دون أن تتعداه  -أو تجبره أن يتعدى  -إلى غيره ،فيكون كل ما
في الدنيا نافع ًا أو ضار ًا بالنسبة إليه وحده .وال يكون ذلك داعي ًا إلقصائه عن غيره ،أي إن
ما ينفع الناس ال يهمه بقدر ما يهمه نفع نفسه .وفي الوقت عينه ال يجعل مما يهم الناس

مشاغل له ،وهذا تعريف األنانية الصحيحة .إن نفسه ال تقف عند حد من حدود الحاجة،
وال يقنعها كل أنواع التغلب على تلك الحاجة ،فهي (أي النفس) في تطلب دائم لما يدعها

داخل نطاق ( -الصراع األزلي)  -في سبيل العيش»( .)۷۸فالمثل األعلى (اإلنسان) هو الذي

يبقى يتطلب غاية بعيدة ،أو مثلاً أعلى ،يصله على مراحل ،وال يقف عند مرحلة .والمثل
األعلى (اإلنسان) مقياس لعظمة اإلنسان ،فال «يكون اإلنسان عظيم ًا ،إن لم يحقق في نفسه

مثلاً أعلى يتحدى به ال المجتمع وقيوده الثقيلة فحسب ،إنما الحياة نفسها ،ويكون رائده في

ذلك التضحية العظمى ،وإنكار الذات والكفاح المستديم»( .)۷۹ثم عرفوا الشخصية األدبية
الكاملة ،من خالل فهمهم هذا ،فهي في تطلب دائم للمثل األدبي األعلى ،ال تقف عند حد

من حدود اإلبداع مقتنعة بما وصلت إليه .ويمثلون بكلمة «لشيلي ،وهو الشاعر الخالد،

الذي تتغنى األجيال بشعره ،أنه لم ينظم من الشعر أحسن ما أراد أن ينظم ،وأن خير شعره
لم ينظمه ،بل طوي معه ،وعلى كل فإن شيلي لم يكن مازح ًا بقوله ذاك ،أو متواضع ًا ،فليس
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هناك ما يدعوه إلى المزح والتواضع ،وإنما قالها صادق ًا في التعبير عن نفسه ..فما تعليل
ذلك؟ ..إنه ليس التواضع كما أسلفنا ،وليس المزح ..بل هو التعبير عن حقيقة واقعة ..هي

أن الشاعر ال يستطيع اآلن التعبير عما يجيش في صدره من االنفعاالت والمشاعر .وال
يرجع ذلك إلى نقص في امتالك اللغة ،وعجز في التعبير اللغوي ..وإنما هو نقص عام في

الخليقة وعدم استعداد الدماغ للسيطرة على المعاني الواسعة ،وامتالكها مما يدل على نقص
الشخصية اإلنسانية»( .)۸۰فالمثل األعلى (األديب) ،يبقى يتطلب مثلاً أعلى يريد بلوغه ،يرى

كل ما يصنع قاصر ًا دونه فال يستطيعه مرة واحدة ،لنقص في الطبيعة اإلنسانية ،يجعل الكمال
المطلق مستحيلاً .

ولكي يخلق النقاد العراقيون الوعي بهذا المذهب األدبي ،ويؤكدوا وعيهم به يتصدون

لنقد األدب الرومانتيكي العالمي والعربي ،إذ تتجلى أسس الرومانتيكية التي يستلهمونها
لخلق أدب جديد في العراق ..وقد اهتموا بأدباء المهجر ،يريدون تأكيد معرفتهم الرومانتيكية

بهم ،ونجدهم عندما يتحدثون عن أحدهم ،كأنما يكتبون عنه بأسلوبه ،وهذا ما فعله من كتب

عن فوزي المعلوف ،مؤكد ًا عناصر الرومانتيكية التي يعرفها من خالل أدبه الذي تجسدت فيه

تمام ًا( ،)۸۱كما تجسدت في أدب غيره من أهل المهجر ،ولذا استعانوا بما كتبه النقاد العرب
أيض ًا ،لتأكيد تلك العناصر من خالل أدباء المهجر في ما تنشره الصحف العراقية ومث ً
ال على

ذلك ماكتبه الدكتور بشر فارس عن إيليا أبي ماضي أنه «شاعر ابتداعي  )82(»Romantiqueوهو
في هذا «محدث الطريقة أخذها من اإلفرنج»( ..)۸۳ويعرف الشاعر االبتداعي« :من الشاعر
االبتداعي ،وما طريقته؟ هو من عدل عن أسلوب الشعراء األقدمين ،ونهج منهج ًا ترتاح إليه

طبيعته ..وتمتاز طبيعة هذا الشاعر ببسط أحوال النفس ،وباإلحساس الحاد ،ولربما بلغ هذا
اإلحساس مبلغ ًا جاوز الحد ،فصار مرض ًا نفسي ًا ،وبالمخيلة الفضفاضة الشاذة الخارجة عن

إعمال الروية ومطابقة الواقع .هذا والمعلوم أن خاصية الشاعر االبتداعي محاولته الفرار من

العالم المادي إلى العالم الروحاني.)84(»..

***
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القصة والرواية والمسرحية الرومانتيكية
ازدهرت الرومانتيكية في الشعر ،ألنه أكثر تعبير ًا عن العواطف واألحاسيس ،ميدان

الرومانتيكية ،إال أنها لم تقف عند حدود الشعر ،فقد عبرت عن نفسها من خالل أدب القصة

والرواية والمسرحية ،وفسرت هذه من خالل تصورها لألدب ..وقد صدر الفكر النقدي في

العراق عن هذا التصور في وصف الفنون األدبية والحديث عنها..

وقد قلنا ،إن الفكر في العراق نقل المذاهب األدبية كما وضع يده عليها ،وإنه نقل

الرومانتيكية ،وعرف بها من خالل جدلها مع المذاهب األخرى ،ال سيما الناشئة بعدها.

وكذلك الشأن عند التعريف بالقصة والرواية الرومانتيكية ،فقد وضع أسسهما من خالل

جدلهما مع االتجاه الواقعي فيهما ،وهو االتجاه البارز اآلخر إلى جانب االتجاه الرومانتيكي
الذي اتجهت إليه الرواية اإلنكليزية التي حصروا مساربها وإن تعددت «تحت شقين

عظيمين ،أو قل نزعتين من نزعات األدب ،وهما الريالزم والرومانتزم .وقد قامت مشادات
بين الفريقين ،لم تقف عند حد إال في أوائل هذا القرن عندما رسخ في عقول أدباء اإلنكليز
أن الخصومة لم تكن إال مساجلة وهمية ،ألنه ال أساس للمصادمة»( .)۸5إذ إن «الريالزم
والرومانس ليسا إال وجهتين من وجهات الحياة ومظهرين من مظاهر التفكير البشري ،األول

يصاحب أصحاب العقول النقادة المحتلة ،والثاني يرافق أصحاب الخيال الواسع الذين

يترجمون الحياة بما يتراءى لهم من األحالم واآلمال»(.)86

وإذا كانت الرومانتيكية والواقعية لدى الفكر العراقي اتجاهين في األدب انعكسا عن

مرحلتين حتمهما التطور التاريخي ،فإنه يرى أن يستعرض الصراع بينهما  -في مجال القصة -

من خالل الصراع التاريخي ،اللذين هما من نتائجه فهو يربط بين التطور التاريخي ،وتطور
كتابة القصة من االتجاه الرومانتيكي إلى الواقعي ،إذ «ال بد النقالبات کهذه  -انقالبات
تشمل جميع مناحي الحياة تقريب ًا  -من أن تجد لها صدى في عالم الفنون واآلداب»(.)87

ثم يربط بين تطور كتابة التاريخ ،وتطور كتابة القصة ،ففي كتابة التأريخ «هنالك

مدرستان ،تقول الواحدة منهما بأن التأريخ علم يجب أن يخضع لنواميس ثابتة وقواعد

مقررة ،والمؤرخ مقيد بتلك النواميس وهاتيك القواعد ،وإن هو حدثته نفسه بالتخلص
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منها ،جنى على نفسه وعلى التاريخ أفظع الجنايات .والمدرسة الثانية تقول بأن التأريخ فن
ال تحصره دائرة ،وال تحده حدود ،وراح أتباع هذه المدرسة يمسحون على التاريخ مسحة
أدبية قصصية تخرج الحادثة منه كقطعة من الفن تأخذ بمجامع القلوب .وزعيم هذه النزعة
األخيرة في الوقت الحاضر «أميل لودفيج» الكاتب األلماني األشهر ،فقد صب كتبه عن
نابليون ويسوع وبسمارك وغليوم الثاني وغوته وغيرهم بهذا القالب الجديد ،فأقبل عليها

الناس يقرأونها بشغف وتذوق ال سبيل للملل إليهما»(.)87

وهكذا نقل في مجال كتابة التاريخ ،الصراع بين الفكر الذي ينطلق من أن التاريخ علم،

والعلم يعني القواعد والحدود ،والفكر الذي ينطلق من أن التاريخ فن فهو ال يعرف التحديد،
لينطلق  -بعد ذلك  -إلى الصراع بينهما في كتابة القصة التي تستمد من هذين التفسيرين

للتأريخ .فالقصة التي تستمد من مفهوم المدرسة األولى ،هي القصة الواقعية ،والتي تستمد
من مفهوم الثانية هي القصة الرومانتيكية ،فهذه تكره الحدود والقواعد ،ولكن هذا ال يعني
أنها بال حدود وال قواعد ،إنها ،فقط ،تكره االلتزام بها.

هذا فارق أول بين كتابة التاريخ لدى المدرستين وفارق آخر ،هو أن كتابة التاريخ لدى

المدرسة الثانية حافلة «بوقائع الملوك واألمراء واألبطال ،من سیاسية وحربية وغرامية وما

شابه ذلك»( .)۸۷أما «السوقة وعامة الناس ،فلم يتطوع مؤرخ إلى تدوین حوادثهم لتطلع عليها

األجيال»( .)۸۷حتى التزمت هذا المدرسة األولى ويرى أن من أسباب احتفاء المدرسة الثانية

بتلك الجوانب التاريخية ،أن «التعليم لم يكن میسور ًا إال للنبالء وذوي اليسار فالذين كتبوا
التاريخ ،هم من هذه الطبقة وكان من طبيعة هذه الطبقة أن تحتقر ما دونها من الطبقات ،وال

تعنى إال بشؤون طبقتها ،فدونت تاريخها ،وهو تاريخ الملوك واألمراء والبارزين في ميدان
السياسة والحرب والمال ..إن التاريخ كان عبارة عن سرد وقائع هذه الطبقة الممتازة ،كانت
الكل في الكل في التاريخ .والجدير بالمالحظة هنا ،أن التاريخ الذي كتب عن هذه الطبقة

ليس بالتاريخ الصادق ،الذي يصف األمور بما هي عليه ،بل هو تاريخ حاول واضعوه جهد
المستطاع أن يغضوا الطرف عن المساوئ ،وأن يبالغوا في اإلشادة بالمحاسن ،لذا ترى سير

أبطاله أقرب ما تكون إلى سير المالئكة المنزهين»( .)۸۷فالتاريخ لدى هذه المدرسة ،تاریخ
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طبقة خاصة ،عليا ،ولم يكن تاريخ ًا صادق ًا ،بل تاريخ ًا مفتعلة حوادثه ،وأبطال هذا التاريخ

أناس ال يمتون إلى الصفة البشرية بصلة ..والقصة الرومانتيكية (تاريخية واعتيادية) ،تستمد

مقوماتها من طبيعة هذه الكتابة الخاصة للتاريخ ،فهنالك «ما يقال له (القصص التأريخية)،
وهو ضرب من القصص ينتزع مؤلفوها حوادثها وأبطالها من كتب التاريخ ..تصف..
ماجريات أحوال الطبقة الممتازة ،إذ إن الطبقة الممتازة هي في القصص التاريخية الكل

في الكل .وال ريب أن لهذه القصص التاريخية تأثيرها القوي على القصص االعتيادية ،إذ
ال بد لمؤلف هذا النوع األخير من أن يتأثر بالقصص التاريخية ،فينسج على منوالها ،ويروح
يختلق له أبطالاً يسحرون العقول بكل صفة من صفاتهم ويحيرون األلباب بكل حركة من

حركاتهم ،وله في ذلك مجال أوسع من مجال المؤرخ أو مؤلف الروايات التاريخية ،إذ إن

هذين مقيدان إلى حد ما ،في حين أن مؤلف القصة االعتيادية ،حر فيما يختلق ،وفيما يصف،
ومن ثم كانت هذه القصص إلى السماء أقرب منها إلى األرض .ويطلق المشتغلون باألدب

على هذا الصنف من الروايات كلمة (الرومانتزم) أي (الخيالية) ،ألن االعتماد كل االعتماد
فيها على الخيال من غير ما التفات إلى الحقيقة ،وإلى ما تتطلبه الحقيقة من المنطقيات»(..)۸۸

القصة الرومانتيكية ،إذن ،تعتمد الخيال ،وتجافي الحقيقة وتنأى عن عالمنا األرضي ،وهذا

أول ما عرفوا به األدب الرومانتيكي ،كما مر معنا ،شخصياتها تناقض الطبيعة البشرية في
قدراتها وصفاتها .والحادثة فيها مختلقة متكلفة ،إذ ال تراعى فيها الحقيقة والعقل.

إن نقيض هذه الصفات تلتزمها القصة الواقعية ،ألنها عبرت عن نقيض الواقع الذي

عبرت عنه الرومانتيكية ،وانعكست عليها كتابة للتاريخ نقيضة لما انعكس منها على القصة
الرومانتيكية .فظهور القصة الواقعية كان «بحكم التطور الذي طرأ على حياة االجتماع ،إذ
إن المجتمع البشري قد انتقل سواده األعظم من األرستقراطية إلى الديمقراطية ،وهذا معناه،

أن مقاليد األمور التي كانت بيد األقلية األرستقراطية ذات البأس وصاحبة النفوذ والمال
قد انتقلت إلى األكثرية الديمقراطية المؤلفة من أبناء الشعب الذين على رؤوسهم قامت

العروش في مختلف األزمنة واألماكن ،ولقد فعل هذا االنقالب السياسي االجتماعي العتيد
مفعوله في كتابة التاريخ ،فأقلع المؤرخون عن طريقتهم القديمة ،وراحوا يعنون بشؤون
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الجماعات وبكل ما هو عائد إلى الجماعات ،فبينما كان المؤرخ يكتب عن الملك والملكة
واألمير والوزير والقائد والنبيل ،صار يكتب أخير ًا عن ابن الشعب  -أعني عن أبناء الشعب -

يصف أحوالهم ويشرح الظروف التي يعيشون فيها ،ويتحدث عن الثقافة التي تصطبغ بها
أفكارهم وحياتهم ...إن القصة قد تأثرت بهذه النزعة الديموقراطية إلى أبعد ما يمكن،

فرأينا التقاليد القديمة تزول من صحيفتها وتتالشی کما يتالشى الظالم أمام النور الجديد

وقام على أنقاض تلكم التقاليد ضرب من الوصف ،همه األول واآلخر ،قتل الحياة درس ًا
وتمحیص ًا ،وإظهار حقائقها كما هي من غير ما تلطيف أو تزویق ..ويسمى هذا بالمذهب
الواقعي «ریالزم»( )۸۸فالقصة الواقعية تتناول الواقع كما هو دونما تزویق أو تلطيف كما تفعل

الرومانتيكية ..شخصياتها وأحداثها تأثرت بطبيعتها هذه فهي من هذا الواقع ..وهكذا تم
لهم التعريف باالتجاه الرومانتيكي في القصة والرواية من خالل صراعه مع االتجاه الواقعي

فيهما ،وما يسندهما من صراع تاریخي وصراع في كتابة التاريخ .وقد عرضوا للصراع بين
هذين االتجاهين وبينوا خصائصهما في القصة والرواية اإلنكليزية ،فقد كان الروائيون
في إنجلترا قد سعوا قبل والتر سكوت ألن «يخطوا بالرواية من طور الرومانس إلى طور

الحقيقة ،ومن حوادث الجن إلى حوادث اإلنسان ،ومن المظاهر غير الطبيعية إلى المظاهر
النفسية االعتيادية .وقد نجحوا بإظهار عامة الناس في رواياتهم ،فلم تعد الرواية تدور

حول الملك وقاعاته والنبالء وأماكن لهوهم ،واألمراء وطرق تسليتهم ،بل أخذت تهتم
بالبائع والخادم والسائس ،وكذلك أخذت تصور األشخاص تصوير ًا يقارب الحقيقة»(.)۸۹
فالرواية الرومانتيكية تستمد من الخيال ،والحادثة فيها أقرب إلى حوادث الجن من حوادث

اإلنسان ،ألنها ال تستمد من الحقيقة ،مما قادها إلى مواقف مفتعلة ،وهو ما كانت عليه

الرواية اإلنكليزية ،التي وجدوها «عبارة عن مجموعة حوادث خيالية بعيدة عن الحقيقة،
ليس إلى تصديقها من سبيل ،وال لتعقل وقوعها إمكان ،إذ كان المؤلفون القدماء يجتهدون

كل االجتهاد في ابتكار مفاجآت وابتداع مواقف ليست من الحقيقة في شيء ،ولو أنها وقعت
بالفعل ،أو على األقل أمكن حدوثها ،فال بد من أن تحدث على مخلوقات من غير بني

البشر»(.)90
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وكما تأثر الحدث في الرواية الرومانتيكية بطبيعتها التي تستمد من الخيال كذلك تأثرت

شخصيات الرواية بهذه الطبيعة الخاصة ،فهي من طبقة اجتماعية عليا ال تنزل إلى مستوى

الناس االعتياديين ،تتصف بصفات ليست صفات الناس الذين يعيشون في الواقع ،وهي بعد
ذلك ،شخصيات مطلقة في الخير أو الشر «فهذا بطل شجاع من أول القصة آلخرها ،وذلك

رجل شرير في كل موقف وكل ظرف ال تمر به لحظة يؤنبه فيها ضميره ،أو تحس فيها نفسه

بميل ولو قليل نحو الفضيلة وهكذا .في حين أن اإلنسان مهما كانت أبرز صفاته ،الشجاعة
أو الجبن ،الخير أو الشر ،فإنه ليس معقولاً أن يكون اإلنسان في كل األوقات شجاع ًا أو

جبان ًا أو شرير ًا ،أو على األدق في التعبير فإنه ليس من الطبيعي أن يبقى الشجاع شجاع ًا
حتى إذا أقبل عليه خطر عظيم .أليس الشجاع ذا نفس بشرية تحس بالخوف وقت الخطر،
وتحس بالقوة إذا ما أتيحت لها الظروف المناسبة؟ وهل من الطبيعي في شيء أن يبقى الشرير

شرير ًا في كل وقت حتى إذا وقع بصره على مناظر تثير في النفس العطف والحنان»( .)۹۱وقد

تجلت هذه الظاهرة في روايات كثير من كتاب الروايات اإلنكليزية وخاصة في «روايات
السر والتر سكوت الذي يتغنى بالعمالقة والفرسان واألقزام ،ويترك لخياله أن يجوب اآلفاق

فال ينضب منه تيار إال لينبثق آخر»( .)91فالرواية الرومانتيكية تجلت خصائصها واضحة في

الرواية اإلنكليزية ال سيما في أدب والتر سكوت الروائي الذي أعاد للرواية اإلنكليزية مجد
الرواية الرومانتيكية ،فما «ظهر السر والتر سكوت على مسرح الفن إال والرواية اإلنكليزية

ترفل بحلة من الفن جميلة .وقد ظهر سکوت بعبقرية شعرية ممتازة في حدود ايقوسيا فأحيا

العصور الوسطى التي طمرت تحت تراب القرون ،فغنى بخياله وتوثب بعواطفه شأن أضرابه
من األدباء الذين ظهروا في فجر الرومانتزم»( .)9۲لكن الرواية الرومانتيكية ارتبطت عنده

بالتاريخ ،فكان قد «أبدع ضرب ًا جديد ًا في الرواية اإلنكليزية ،فهو أول من أدخل الحوادث
التاريخية التي كانت أشهرها (التلمسان) ،تلك الرواية التي جعل مسرحها الشرق األدنى،
وجعل بطلها صالح الدين وريكاردوس المعروف بقلب األسد ،اللذين تجمعت حولهما

الحكايات العديدة ونسبت إليهما أشياء كثيرة ،غير أنها خلدت لنا صورة من صور الشرق،
وناحية من مناحي الخلق العربي»( .)۹۲فسكوت نقل ميدان الحادثة في الرواية الرومانتيكية

من الخيال المحض إلى الواقع التاريخي ،ولكنه يترك لخياله أن يتوثب ويتصرف كما يشاء،
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وهو يجوب آفاق التاريخ .وبالعودة إلى االتجاه الرومانتيكي تسنى للرواية اإلنكليزية أن
تبلغ ازدهارها ،فلم «تأخذ مرتبتها بين كنوز األدب إال بعدما ظهر والتر سكوت ،ومن حذا

حذوه في كتابة الروايات الرومانتيكية ،فسارت من طورها القديم ،وهامت بالكبر ألنه كبير،

فاستوحت من ذلك الموحى الخصب وأخذت لها من تلك المثل العليا قوة أضافتها إلى
قوتها المبدعة ،فأخذت مكانتها السامية التي نراها اآلن في خزانة األدب اإلنكليزي»(.)۹2
وقد «أخذ يعالج بعض قصصه شعر ًا»( .)۹۲إذ الشعر میدان الرومانتيكية األول «فأخرج (سيدة
البحار) التي تصور لنا النزاع بين سكان الجبال واألودية في اسكتلندا بقالب شعري رقيق غير

أنه اضطر أن يترك المضمار لسيد ذلك العصر اللورد بيرون الذي أخذ يسطع في عالم األدب

بمالحمه الغنائية ،والسبب في عدم نجاح والتر سكوت في الشعر هو ألن شعره عبارة عن
مقاطع منظومة صادرة عن الفكر ال عن القلب»( .)9۲ويرون أنه «أمر عجيب في سكوت وفي
عاطفته النزاعة إلى الخيال والتغني بالطبيعة وسحرها ،ولما كان هو ال يشعر بذلك واستمر

في استرساله في النظم کسدت كتاباته الشعرية ،ولما كان شعره صادر ًا عن الفكر فهو في

الغالب ال يستمرئه العقل بسهولة )۹۲(»..ويبدو أن فشله في الشعر اقترن بمحاولته كتابة القصة
الشعرية ألنه «كتب كثير ًا من الشعر الوجداني البحت حيث تقرأه فتشعر في الحال أنك ترتل

أناشيد سماوية ،وتشعر أنك تنتقل إلى عالم آخر من عوالم الجمال الالنهائي ،ففي قصيدة
(الحب في الوادي) ترى أجمل قصيدة تصور حب الشباب في اللغة اإلنكليزية!!»(.)92

ذكرنا ،إن هنالك مدرسة في كتابة التاريخ ،هي مدرسة في كتابة القصة ترى أنهما

(التاريخ والقصة) من الفن ،وهذا ال يمكن تحديده أو تقييده ،وهي المدرسة الرومانتيكية.
وألنها تنطلق من إيمانها هذا ترفض التقيد بنظرية نقدية لهذا الفن األدبي ،ألنها ترى أن عالم

«الفن غير عالم الفلسفات والعلوم ،غير عالم النظريات والمقاييس ،والنظرة الفنية فيها من
الصواب والدقة واالتفاق مع الفطرة ما ليس في النظرتين ،العلمية والفلسفية»( .)۹۳فالفن
ليس من طبيعة العلم والفلسفة ليحد ،بل من طبيعة مطلقة إطالق الحياة ،ويستشهدون بقول

طاغور« :إننا إذا استطعنا أن نجيب عن (ما هو الفن؟) استطعنا في الوقت ذاته أن نجيب أنفسنا

عن (ما هو العالم ،وما هي الحياة؟) ذلك لما بين الفن والحياة من االرتباط المتين»(.)93
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ولقد ذكرنا ،أنها ترفض االلتزام بقاعدة ،ألنها ترى في األدب ،نتاج العبقرية الذاتية،

وهذه شاذة ،تكره الحدود .ومن األدب ،الفن القصصي« ،إذ هو نتاج عبقريات أفراد ال

تسرف الطبيعة في إظهارهم كل آونة»( .)۹۳إن القصة ،بهذا تستمد من القدرة الذاتية لقاص
معين ،مصدرها فردي ،ولو كان موضوعها جماعي ًا فهي «من الفنون التي تعتمد على الجهود
الفردية ،كالرسم والشعر والموسيقى وإن كانت في موضوعها تتصل بالجماعات أكثر مما

تتصل بنزعة الفرد الواحد»( .)94وإذا ردوا مصدرها إلى الموهبة والقدرة الذاتية ،راحوا

يفسرون بها التفاوت في القيمة الفنية لها ،فهي «تتفاوت في الكمال بمقدار ما في نفس كاتبها
من هبة واستعداد في الفن والتصوير»(.)95

ويهتمون بتوضيح جوانب القدرة اإلبداعية لدى القاص .فهي تعني لديه موهبة وقدرة

فطرية ،وتعني بعد ذلك ،تنمية هذه القدرة عن طريق االكتساب ،إذ ترتبط بدرجة «الرقي
العقلي ،والثقافة العلمية وصلة ما بين هذين ،وشعور المرء واستعداده»( .)۹5وعلى هذا

فالثقافة القصصية وحدها ال تعني قدرة على كتابة القصة ،فمن «لم يوهب المقدرة الفنية
في هذا المجال ال يمكن أن ينجح في محاوالته ،وإن كان من ذوي الكفاية والعلم ،ومن هنا
خذل من حاولها ممن أعوزتهم الموهبة الفنية ،ولم يتح لكثيرين من ذوي العرفان أن يعالجوا

القصة»(.)95

وقد صدر الرومانتيكيون في كون األدب القصصي نتاج العبقرية الذاتية عن بعض

الفلسفات التي اهتمت بالعباقرة واألبطال كما قلنا ،ال سيما فلسفة نيتشه الذي «نبه األفكار
ووجهها نحو تقدير قيمة الجهود الفردية وأثرها في الجماعات والرقي العقلي ..فقد استطاع

أن يوجه عناية كثير من المصلحين والفالسفة إلى ناحية الكفاءة الفردية ،وتقدير روح الفرد
في حين كانت الفلسفة ال تزن الفرد وال تعتبر جهوده شيئ ًا إزاء جهود الجماعات ..إن العالم
بعد أن تنبه إلى هذه الناحية التي لم تكن مجهولة عنده في السابق ،إنما كان ينظرها وكأنها

وحدة ال تنفصم عن روح الجماعة ،خفف من غلوائه في اعتبار الفنون واآلداب وتقدير

العبقريات الفردية في أجسام الجماعات»(.)96

إن هذا يدعونا إلى أن نقف عند مسألة وظيفة الفن القصصي عند الرومانتيكيين ،وهل
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ألزموه أن ينطلق من غاية أو هدف إصالحي يرتبط بالجماعة ما دام تعبير ًا عن العبقرية

الفردية؟ ..لقد حدد الرومانتيكيون الغاية من األدب القصصي بالغاية التي يتصورونها للفن،
إذ «إن للفن غاية تستقيم في أداء المعنى الشامل للحياة وتصوير الغاية والمثل العليا التي

تخالج نفس اإلنسان الراقي ..فهو يكتشف نواحي البشرية ،ويحل غوامض اإلحساسات
والفكرة اآلخذة بعقل اإلنسان وشعوره ويتصل في أسمى صوره بالله الخالق األعظم»(.)۹6

فالقصة عند الرومانتيكيين تعرض العواطف واألفكار اإلنسانية عرض ًا مطلق ًا ،فهي ال تميل
إلى التحديد كما قلنا ،ولكنها تعرضها بوصفها مثلاً عليا تحرص على تبليغها فال يفهم

من كونها تعبير ًا عن الذات العبقرية المفردة أنها ال ترتبط بغاية تعني خدمة الجماعة ،بل
إنها «تتفق واإلصالح االجتماعي في الغاية»( .)96ويبقى االختالف بين القصة واإلصالح

االجتماعي ،بوسائله األخرى ،في هذه السمة الفردية التي ال ترتبط بالحدود والتي توافر لها
التأثير النفسي الدائم «فوجهة االثنين تتحد وتتمشى مع الحياة الواقعة ،فلإلصالح في نظر

العالم االجتماعي مقاييس وحدود باختالف األجواء والبيئات تختلف القوانين الموضوعة

له ،كما أن اختالف الزمان وظروف الحال يزيد ويقل من قيمة اإلصالحات المعتبرة ،ما لم
يلحقها التبدل والتطور ،بينما القصة تعتمد على التأثير النفسي المباشر وال يختلف أثرها
ومفعولها ما اختلفت البيئات واألزمان ،ذلك ألنها تصوير دقیق شامل لحياة النفس اإلنسانية

والعواطف والميول واألفكار ،وهذه ال تحد وال تقاس كما هو المفهوم»( .)96وبسبب من

هذه الطبيعة للقصة التي تجعلها أقدر على التأثير في ميدان اإلصالح االجتماعي من الفلسفة
والسياسة «وقف كثير من القصصيين أنفسهم على اإلصالح وبث األفكار من سبيل ما

يكتبون ،فكانوا أقدر على النفع والتأثير المباشر من الفالسفة وزعماء الشعوب ،فالفلسفة

بموضوعاتها الجافة ال تهز نفوس أغلبية الجمهور بمقدار ما تفعل فيهم القصص .نتبين ذلك
في لهفة الدهماء إلى قصص ألف ليلة وابن ذي يزن وعنترة ،ومقدار استفزازها لعواطفهم

وإثارة نفوسهم ،وثم ارتياحهم إليها وسكونهم إلى تكرارها دون ملل»(.)97

ولكي يقدموا مفهوم ًا متكاملاً عن القصة ،فسروا نشأتها ورأوا أن ليس صحيح ًا

ردها «إلى تاريخ معلوم أو بداءة معروفة ،فهي «تسلسل» يتصل بماضي اإلنسان الذي
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نجهل منه كثير ًا ،ولم يصلنا من آثاره غير ما أبلته المحفوظات األثرية القليلة والحكايات
المتداولة»( .)98لكنهم يربطون هذه النشأة بأول مرحلة من مراحل تطور الفكر اإلنساني فهي
«أول ظواهر المجهود العقلي إلنسان المغاور والكهوف تفتقت عنه مخيلة ذاك الذي كان
يعيش في الظالم الدامس والعماء والجهل ،ألول ما أبصر السماء والنجوم ودبيب الحيوان،

وتقلب الحظوظ»( .)98وأول مراحلها األساطير والخرافات التي هي «نواة القصص ،كما أنها

أول باعث على نشوء الديانات الوثنية واألوهام والخزعبالت .يخرج اإلنسان األول ،وهو

في تكوينه وعقله يكاد يساوي الحيوان ليقنص الصيد ،فيعارك الوحوش ويفترس صغار
الحيوان ،فإذا عاد قص على رفاقه ما شاهد وأتى ،يضفي على حديثه خالل ذلك ألوان ًا من

التنميق والتهويل لیبهر سامعيه ،ويدخل في نفوسهم الروع فيتناقلها هؤالء وتتصل بغيرهم
ومن ذلك نشأت األقصوصة»( .)98فاألقصوصة في تصورهم ،هي هذه الحكاية البدائية

المشوبة بالتنميق والتهويل والخرافة التي هي النواة األولى للقصة والمرحلة األولى في

تطور الفكر البشري .ثم أخذت ترقی عن صورتها هذه في اآلداب العالمية و«أول ما ظهرت

بشكلها الخاص مكتوبة على أنها كذلك كان عند الصينيين القدماء ،ومن هنا فتن الغرب،
بخبايا الشرق وسحره وآثاره ،وكان ظهورها في أوروبا في عهد النهضة اإليطالية ،وأول من

كتب فيها بوكاشيو ،ومن ثم بدأت القصة تأخذ مكانتها السامية في اآلداب العالمية»(..)98
وألن القصة مرحلة سابقة في تطور الفكر البشري ،يرون لها فضلاً «على الفنون األخرى فهي

أسبقهن في الحياة ،وأوفى منهن في رسم حياة الجماعات ونوازع اإلنسان واتجاهات المثل

العليا»( .)98ويرون أن «لهذا السبق مدلوله وأثره في الرقي ،فقد دفع اإلنسان ،وهو يتناول

حکایات أسالفه إلى تحسين صالته بأخيه واستكمال أدوات حياته االجتماعية والسيطرة
على جهوده المبعثرة وإيتاء عقله النصيب الوافي من التعلم واختبار التجاريب»(.)98

وبعد ذلك ،يستخلصون لنا تعريف ًا للقصة يستمد من حديثهم عن نشأة القصة وتطورها،

فيعدونها «فيما تحكي من حوادث النفوس ووقائع الحياة ،تأریخ ًا أو ليس التأريخ إال سجل
األخبار والحوادث العظيمة التي كابدتها اإلنسانية في سیرها منذ القديم؟ كذلك القصة حكاية

التاريخ إلنسان أو لجماعة من الناس ،ومن هنا فائدتها في تقصي عادات وأخالق األمم
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فكان أن نشأ عن ذلك دراستها دراسة أدبية كما نفعل ذلك في ألف ليلة وليلة والميثولوجيا

اليونانية»(.)99

***

أما النقد المسرحي فقد صدر عن وعي بطبيعة الموضوع الذي تقوم عليه الرواية

يقوم به بعض هذه الروايات
التمثيلية الرومانتيكية والذي يستمد من الخيال ،فيما كتبه بعضهم ّ
التمثيلية( ،)۱۰۰يقول« :وهذه الرواية من الروايات الرومانتيكية التي تكثر فيها الموعظة بثوب

فلسفي خيالي ،فترى الطبيعة مصورة بهيئة فتاة فتانة ..ثم ترى بعد ذلك تسلسل الرواية البهيج

الذي يعطيك صورة حية من صور ألف ليلة وليلة»( .)۱۰۱فالرواية التمثيلية الرومانتيكية،

موضوعها ،يستمد من الخيال ،ويرتبط بالموعظة والتبليغ ،أي إنها ترتبط بغاية تسعى إلى
تبليغها .وعندما يسعى هذا الناقد إلى وصف طبيعتها الفنية ،ال يخرج عن حدود اإلخراج
المسرحي  -وقد حظيت بالتمثيل على المسرح  -والقدرة الفنية لبعض ممثليها ممن «قد

أجاد وتفنن وبرع إلى أقصى حدود ومعاني اإلجادة والتفنن والبراعة في إخراج وتمثيل

دوريه ،الطبيعة والفتی»( .)۱۰۱وقد يدلل بعض النقاد على وعي بالطبيعة الفنية للمسرحية،
يريد تقريره لمن يجهله من األدباء في محاوالتهم التي كتبوها في المسرحية ..كتب المحامي

حسين الظريفي ينقد رواية (قيس لبنى) يقول« :والجانب المسرحي في الرواية في منتهی

اإلخفاق في أداء مهمته الكبرى ،من ربط الحوادث والتسلسل فيها على بينة وإحياء الظروف
بما يقع فيها ..ومن األمثلة على ضعف الشكل المسرحي حديث سعد ،راوية قيس للفرزدق

الشاعر المشهور عن هوى قيس بلبنى ..بينما قيس على صدر سعد وقد أخذته إغماءة شديدة

كان األولى بالمؤلف أن يتناولها بالحديث دون غيرها»(.)102

وال يرى هذا الناقد ،بعد أن يقرر هذا ،غرابة بأن تأتي محاوالتهم بهذه القيمة الفنية:

«وال غرو أن تظهر النتيجة في هذا الشكل ،ونحن لم نضع بعد نواة المسرح الفني في ربوع
هذه البالد ،فكان وضع هذه الرواية لغير حاجة دعت إليها ضرورة الفن والقيام بخدمة تجاه

المسرح»(.)102
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«هوامش المبحث األول – الفصل الثالث»
-الرومانتيكية –

(((1ينظر :الصراع بين القديم والجديد في األدب العربي ،ج  ،1ص .405-404
(((2المصدر نفسه ،ج  ،۱ص .405

(((3نفسه ،ج  ،۱ص  .444وقد أكد آخرون غير الدكتور ياغي هذا الربط بين ظهور هذا المذهب ونشأة
الطبقة البرجوازية في لبنان التي تتكون من (صغار المالك ورجال الصناعة والتجارة والموظفين

وأصحاب المهن الحرة كاألطباء والمحامين والمهندسين ،وكانت هذه الطبقة ترى في الطبقة العليا
الحاكمة التي يمثلها أصحاب االقطاعات والعقارات الكبيرة حائلاً يمنع من تحقيق ما ترغب فيه من
مثل عليا) .وترى هذه الدراسة أن لبنان أول بلد عربي يظهر فيه هذا الصراع في أواخر القرن الماضي

وما لبثت األقطار األخرى أن وصلت إلى ما وصل إليه لبنان ،ويمكن اعتبار ثورة عرابي سنة ۱۸۸۲

مرحلة حاسمة في تبلور الطبقة الوسطى ،فقد شارك فيها المالك والتجار والعلماء والمثقفون ورجال
الجيش األحرار» الرومانطيقية ومعالمها في الشعر العربي الحديث ،ص .۹۰

(((4ينظر :تطور الشعر العربي الحديث في العراق ،ص .346

(((5ينظر :الياس أبو شبكة وشعره ،ص  ،۳۲واألدب ومذاهبه ،ص  ،5۱والرومانطيقية ومعالمها في
الشعر العربي الحديث ،ص .15
(((6ينظر :سنة أم غفلة ..ع .ج ،جريدة الموصل ،ص  3العدد .۱۹۲۰ ،۱66
(((7ينظر :معجم العراق ،جـ  ،۲ص .222 – ۲۲۱
(((8ينظر :المصنوعات الوطنية ،رزينة الزهاوي ،جريدة االخاء الوطني ص  ،4العدد .۱۹۳۲ ،۱۸۸
(((9ينظر :سنة أم غفلة..ع .ج..
((1(1ينظر :المصدر نفسه ،المصنوعات الوطنية ،رزينة الزهاوي.....
((1(1ينظر :النهضة في الشرق وروح االجتماع ،مقالة –  ،۳جريدة العالم العربي ،ص  ،۱العدد ،۲6 ،۲۰۹
تشرين الثاني.۱۹۲4 ،

((1(1ينظر :بي بروا ،مجلة لغة العرب ،ص  ،۲4۱الجزء  4من السنة .۱۹۲۸ ،6

((1(1ينظر :قراءات جديدة في فكر طه حسين ،محمد دكروب ،مجلة قضايا وشهادات ،ص ،4۳۲ ،417
العدد .۱۹۹1 ،۳
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((1(1ينظر :قضية العرب الكبرى ،بمناسبة تدوين تاريخ النهضة العربية ،بقلم صاحب جريدة االستقالل
المعطلة ،جريدة الثبات ،ص  ،1العدد  ،3۰السنة األولى.۱۹3۲ ،
((1(1ينظر :بين عهدين ،عهد اإلرشاد ،وعهد المسؤولية ،أحمد عزت محمد ،جريدة االستقالل ،ص ،1
العدد  ۳ ،۱۷۳1تشرين الثاني .۱۹۳۲
((1(1ينظر :حول تحديد الثقافة والحجر على األحزاب ،الشعب ناضج والشعب غير ناضج ،للكاتب
العراقي الكبير المعروف ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۱العدد  14 ،۲۷6أيلول.1932 ،
((1(1ينظر :مناورة ،ولكنها مناورة فاشلة ،ق ،جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد  4 ،155آذار ،السنة الحادية
عشرة.1931 ،
((1(1ينظر :عصر الشك والمجون ،نزعة الشباب في الوقت الحاضر ،مهدي مصطفى القزاز ،جريدة االخاء
الوطني ،ص  ،۳العدد  ۱ ،۷۹تشرين الثاني.۱۹۳1 ،
((1(1ينظر :االنحطاط األخالقي في محيطنا الحالي ،روز یوسف فرنسيس ،جريدة االخاء الوطني ،ص ،۳
العدد  ۳۰ ،5۲أيلول .۱۹۳۱
((2(2ينظر :بين الحركة والجمود ،الفساد والشقاء يسيران والمصلحون وقوف ،جريدة العالم العربي،
العدد  ،۷6۸أيلول .۱۹۲6 ،واألمة وشعراؤها أو األمم بشعرائها ،جريدة االستقالل ،ص  1العدد
 ۱۹ ،1032نيسان.1927 ،
( (2(2ينظر :هموم األديب في هذه البالد ،حسن البصري ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،4العدد 3 ،603
نیسان.۱۹۳4 ،
((2(2صلة أدب الحضارة اآللية بنفس اإلنسان ،لطفي بكر صدقي ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۳العدد
 ۲5 ،۳64أيار.۱۹3۳ ،
((2(2المصدر نفسه.
((2(2الشخصية الكاملة ،عبد الوهاب األمين ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ۳العدد  ۱۰ ،۸آب .۱۹۳۱
((2(2النقد األدبي ،وكيف يجب أن يكون  ،-۲ -محايد ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۳العدد ۱۲ ،۷44
أيلول.۱۹۳4 ،
((2(2أمواج الصافي ،لطفي بكر صدقي ،جريدة االخاء الوطني ،ص  3العدد  ۱۲ ،۳۰6آذار ..۱۹۳۳ ،وفي
النص خطأ نحوي في قوله «يحسبوا ،والصواب «يحسبون».
((2(2ينظر :األدب المقارن ،ص .۳۷۹
((2(2صلة أدب الحضارة اآللية بنفس اإلنسان ،لطفي بكر صدقي......
((2(2ينظر :النبي ،ص .۷۰
((3(3ينظر :مدرسة األلم ،محمد توفيق ذياب ،جريدة اإلخاء الوطني ص  ،۲العدد  ،424األحد ۱6 ،آب،
.۱۹۳3
((3(3المصدر نفسه.
((3(3إلياس أبو شبكة ،ص .۲۹
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((3(3األمواج ،دیوان فني للشاعر أحمد الصافي النجفي ،خالدة الدرة ،جريدة االستقالل ،ص  ،۳العدد
.۱۹3۲ ،۱۸۱۰
((3(3وهو من المعاني التي اهتمت بها الرومانتيكية ،وقد تحدث عنه بقدسية ..يقول كنجسل في الجمال:
«انتهز كل فرصة تسنح لك لرؤية أي شيء جميل ،فإن الجمال هو الكتابة الخطية النازلة من يد الله..
وهو كما ترى يمسح عليه مسحة قدسية تعظيم ًا لشأنه في أعين الناس» ،الجمال والفن وفضل هذا
على ذاك ،شاؤول حداد ،جريدة الثبات ،ص  3العدد  .۱۸،۱۹۳۲ينظر كذلك :فلسفة الشعر ،الشعر
والجمال ،مجلة األقالم ،ص  ،۲۹العدد األول ..۱۹۲۸ ،وتشخيص الحق والجمال في الفنون
واآلداب ،مجلة األقالم ،ص  ،۱۸6العدد  .۱۹۲۸ ،5والجمال ،جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد
 .۱۹۳۱ ،۱5۸۳والجمال وهل هو المثل األعلى في الحياة ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۳العدد
.۱۹۳۲ ،40۲
((3(3األدب المقارن ،ص .41
((3(3الجمال والفن ،وفضل هذا على ذاك ،شاؤول حداد ،جريدة الثبات ،ص  ،۳العدد .۱۹۳۲ ،1۸
( (3(3المصدر نفسه.
((3(3تربية الذوق األدبي ،بديع شريف ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۳العدد  ۱۷ ،756أيلول.۱۹34 ،
((3(3صلة أدب الحضارة اآللية بنفس اإلنسان ،لطفي بكر صدقي...
((4(4المصدر نفسه
((4(4ينظر :الياس أبو شبكة ،ص .۲۷۷
((4(4مثل أعلى ،لطفي بكر صدقي ،جريدة األخبار ،ص  ،۳العدد  ۲۲6األربعاء ۱۸ ،تشرين الثاني.۱۹۳۳ ،
((4(4من ضمن الحملة الفكرية العامة على مادية العصرُ ،ينظر ومن خالل جريدة واحدة :متى يرجع العالم
إلى جماله الروحي ،عصر المادة يناهز الزوال ،جريدة صدى العهد ،ص  ،۳العدد .۱۹۳۱ ،3۰6
غاندي وانتصار الروحانية على المادية ،جريدة صدى العهد ،ص  ۱العدد .۱۹۳۱ ،۳۲۸
هذا العصر المريض ،جريدة صدى العهد ،ص  ،4العدد .۱۹۳۱ ،۳۳۹
هل يعود العالم الروحاني ،فيحل محل العهد المادي الحاضر ،جريدة صدى العهد ،ص  ،۳العدد
.۱۹۳۱ ،۳4۹
أمراض المدنية وأعراضها ،جريدة صدى العهد ،ص  ،1العدد .۱۹31 ،3۹۷
هذا العالم المادي وحضارته الفاسدة الزائفة ،جريدة صدى العهد ،ص  ،4العدد .1931 ،407
روح الشرق ،أوروبا لم تفهم حقيقة الشرق ،جريدة صدى العهد ،ص  4العدد .1931 ،441
( (4(4صلة أدب الحضارة اآللية بنفس اإلنسان ،لطفي بكر صدقي...
( (4(4فلسفة الحب ،في مادية العصر الحاضر ،عبد الوهاب األمين ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،3العدد
.۱۹۳۳ ،4۷۲
( (4(4مثل أعلى ،لطفي بكر صدقي....
( (4(4مدرسة األلم ،محمد توفيق ذياب...
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( (4(4األدب المقارن ،ص .۳۹
( (4(4ينظر :الشعر العربي في الوقت الحاضر ،جناية شوقي على الشعر العربي ،حدیث ألحمد الصافي
النجفي ،جريدة االخاء الوطني ،ص  3العدد  10 ،453أيلول.1933 ،
( (5(5الشعر الوجداني ،سيرح ما شاء الله ،جريد الطريق ،ص  ،3العدد .۱۹۳4 ،43۱
( (5(5ينظر :إلياس أبو شبكة ،ص .۲۱
( (5(5أمواج الصافي ،لطفي بكر صدقي ،جريدة اإلخاء الوطني ،ص  ،۳العدد  ،3۰6آذار.1933 ،
( (5(5الشعر العربي في الوقت الحاضر ،جناية شوقي على الشعر العربي ،حديث ألحمد الصافي النجفي...
( (5(5أمواج الصافي ،لطفي بكر صدقي....
( (5(5مثل أعلى ،لطفي بكر صدقي...
( (5(5الشعر ،محمد محمود ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۳العدد  ۲3 ،5۸۸آذار ،سنة .1934
( (5(5الجمال والفن وفضل هذا على ذاك ،شاؤول حداد ،جريدة الثبات ،ص  3العدد .۱۹۳۲ ،۱۸
( (5(5فلسفة الشعر ،الشعر والجمال ،مجلة األقالم ،ص  ،۲۹العدد األول .۱۹۲۸
( (5(5الجمال والفن ،وفضل هذا على ذاك ،شاؤول حداد...
( (6(6صلة أدب الحضارة اآللية بنفس اإلنسان ،لطفي بكر صدقي...
( (6(6أمواج الصافي ،لطفي بكر صدقي...
(  (6(6الفنان والحرية ،ألفريد عبد الله ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۳العدد  ،۱۳5۲الثالثاء24 ،
تشرين األول۱۹۳۳ ،
( (6(6األدب المقارن ،ص .۳۸۷ – ۳۸6
( (6(6المصدر نفسه ،ص .۳۸۷
( (6(6ينظر :مذهب السمبولیسم أو الشعر الرمزي ،لألستاذ خليل هنداوي ،مجلة الرسالة ،ص  ،3۰5العدد
 ،3۳السنة الثانية.۱۹34 ،
( (6(6صلة أدب الحضارة اآللية بنفس اإلنسان ،لطفي بكر صدقي...
( (6(6مثل أعلى ،لطفي بكر صدقي...
( (6(6الفنان والحرية ،ألفريد عبد الله....
( (6(6احترموا شاعركم الشيخ ،لشاعر معروف «منصف» ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۳العدد ۱۷ ،۷۳۰
آب.۱۹۳4 ،
( (7(7حول النقد والنقاد ،محمد رشاد رشدي ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ۳العدد  ،4۲۷األربعاء ۹ ،آب،
.۱۹۳3
( (7(7نظرات في علم التاريخ ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،3العدد  ،55األحد  4تشرين األول.۱۹۳۱ ،
( (7(7مثل أعلى ،لطفي بكر صدقي.....
( (7(7إلياس أبو شبكة ،ص .۱۹
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( (7(7الشعر ،محمود أحمد.

( (7(7احتفل الفكر العراقي في كل ميادينه بفكرة «المثل األعلى»ُ ،ينظر مثالً:

المثل األعلى ،من محاضرات الجليل الدكتور ناجي بك األصيل ،مجلة األقالم ،ص  ،۹۲العدد

الثالث .۱۹۲۸ ،وكتبت مجلة األقالم عن الموضوع في «من شيء إلى آخر» ،ص  ،۱۹5العدد

الخامس.۱۹۲۸ ،

المثل األعلى للوطنية العراقية ،جريدة العالم العربي ،ص  ،۳العدد .1929 ،۱۷5۳
المثل األعلى للمرأة الشرقية ،جريدة صدى العهد ،ص  ،1العدد .۱۹3۲ ،4۲6

األمم في العالم والمثل األعلى ،بقلم الدكتور محمد صبحي أبو غنيمة ،جريدة صدى العهد ،ص ،1

العدد .۱۹3۲ ،6۷۲

المثل األعلى ووحدة األمة ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۱العدد.۱۹۳۲ ،۱۹۸ ،

يجب أن نحيا لتحقيق مثل أعلى ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،1العدد .1933 ،352

الجمال ،وهل هو المثل األعلى في الحياة ،جريدة االخاء الوطني ،ص  3العدد .1933 ،402

مثل أعلى ،جريدة االستقالل ،ص  ،۱العدد .۱۹۳۳ ،۱۸۱۷

رواية مثلنا األعلى على مرسح مدرسة تكريت االبتدائية ،جريدة االخاء الوطني ص  ،۲العدد ،655

.۱۹۳4

الشباب والمثل العليا ،جريدة اإلخاء الوطني ،ص  ،1العدد .۱۹34 ،676

مثلنا األعلى ،جريدة الطريق ،ص  ،1العدد .۱۹۳4 ،356

( (7(7ينظر مثلاً  :الفيلسوف نيتشه ،وأثره في القرن العشرين ،مجلة األقالم ،ص  ،۲۳العدد األول.۱۹۲۸ ،
( (7(7ينظر مثلاً  :البطل في التاريخ ،في نظر الفيلسوف توماس كارليل ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۳العدد
 5 ،4آب  .۱۹۳۱والعدد  ۱۱من الجريدة نفسها يحمل اسم المقال نفسه ،ص  ۱۲ ،3آب،۱۹3۱ ،
وتوماس كارليل ،جريدة صدى العهد ،ص  ،4العدد .۱۹۳۲ ،4۳3

( (7(7الشخصية الكاملة ،عبد الوهاب األمين....
( (7(7مثل أعلى ،لطفي بكر صدقي....

( (8(8الشخصية الكاملة ،عبد الوهاب األمين....

( (8(8ينظر :على بساط الريح ،فوزي المعلوف ،شاعر الروح والسماء لطفي بكر صدقي ،جريدة االخاء
الوطني ،ص  ،۳العدد  ۱۳ ،۲۲3تموز .۱۹۳۲

( (8(8الشاعر ايليا أبو ماضي في ديوانه الجداول ،للدكتور بشر فارس ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۳العدد
.۱۹34 ،64۸
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( (8(8الشاعر ايليا أبو ماضي في ديوانه الجداول ،للدكتور بشر فارس -۲ - ،جريدة االخاء الوطني ،ص،۳
العدد  ،649مايس.۱۹۳4 ،
( (8(8الشاعر ايليا أبو ماضي في ديوانه الجداول ..العدد .648
( (8(8السر والتر سكوت وأثره في األدب اإلنكليزي ،بمناسبة مرور مائة عام على وفاته ،تتمة ،خدوري
خدوري ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،3العدد  ۲۲۸األربعاء ۲۸ ،أيلول.۱۹۳۲ ،
( (8(8المصدر نفسه.
( (8(8بين القصص والتاريخ ،نظرات وآراء ،شاؤول حداد ،جريدة االخاء الوطني ص  ،۳العدد ۱۹ ،۲۲۸
تموز.۱۹3۲ ،
( (8(8المصدر نفسه.
( (8(8السر والتر سكوت وأثره في األدب اإلنكليزي ،بمناسبة مرور مائة عام على وفاته ،تتمة ،خدوري
خدوري...
( (9(9السر والتر سكوت وأثره في األدب اإلنكليزي ،بمناسبة مرور مائة عام على وفاته ،- 1 -،خدوري
خدوري ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۳العدد  ۲۸۷الثالثاء ۲۷ ،أيلول.۱۹۳۲ ،
((9(9المصدر نفسه.
((9(9السر والتر سكوت وأثره في األدب اإلنكليزي ،بمناسبة مرور مائة عام على وفاته ،تتمة ،خدوري
خدوري.....
((9(9القصة العراقية في سبيل الخلق والتكوين ،لطفي بكر صدقي ،جريدة االستقالل ص  ،3العدد ،1848
.1932
((9(9المصدر نفسه.
((9(9فن القصة ،لطفي بكر صدقي ،جريدة االستقالل ،ص  ،3العدد .1932 ،1736
((9(9القصة العراقية في سبيل الخلق والتكوين ،لطفي بكر صدقي.....
((9(9فن القصة ،لطفي بكر صدقي.....
((9(9المصدر نفسه.
((9(9السر والتر سكوت وأثره في األدب اإلنكليزي ،بمناسبة مرور مائة عام على وفاته ،تتمة ،خدوري
خدوري.....
((1(10هي رواية (ليالي الهند) ،وال أحسبها تمثيلية عراقية ،فقد مثلت فرقة حقي الشبلي (وهي التي
قامت بتمثيلها) ،روايات غير عراقية.
((1(10حفالت فرقة حقي الشبلي التمثيلية على مسرح أوبرا العراقية  -4-ليالي الهند ،بقلم ناقد
مسرحي ،جريدة االستقالل ،ص  ،3العدد .1934 ،2150
((1(10كلمة عن رواية قيس لبنى  ،-1-المحامي حسين الظريفي ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،3العدد
 13 ،753أيلول.1934 ،
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-2الواقعية
نقل الفكر في العراق المفهوم الواقعي لألدب ..وكما قلنا في الرومانتيكية نقول في

الواقعية ،إنها هنا هذا المذهب األدبي ،بصيغته النظرية التي انتهى منها الفكر الغربي ،ثم نقلها
الفكر العراقي وجادل بها عنه .فهي فكرة نقلها بعد أن تعرف إليها ،ولكننا مع هذا سنحاول

أن نقف على الظروف التأريخية ،واإلطار الفكري العام ،الذي اعتادت الدراسات أن تفسر به

نشأة المذهب الواقعي في األدب والنقد الغربي ،ألن هذه الظروف إن وجدت ساعدت على
احتضان هذا المذهب وسمحت بالحديث عنه ونصرته على غيره من المذاهب األخرى..
***

نشأ الوعي االجتماعي مع حركة النهضة في القرن التاسع عشر ،وكان مشوب ًا بأنماط

الوعي األخرى التي كانت تحتضنه وتطغى عليه .فال يكاد يتميز بمواقفه وبنبرات صوته بين
األصوات إال قبيل الحرب العالمية الثانية .فقد كان الفكر العربي مهتم ًا أول األمر بمشكلة

الحريات السياسية وبالتحرر من التبعية للحكم العثماني وللحكم األجنبي .وكان يرى
في االستقالل عن التبعية الشرط الضروري لتحقيق أي إصالح اجتماعي ،لذلك اتجهت
الجهود لتحقيق االستقالل ،ودون تحديد مسبق لجوهر المشكلة االجتماعية أو تحديد

لعالجها .وبرغم انهماك القوى الوطنية بعد تحقيق االستقالل في النصف األول من القرن

العشرين في مقاومة الحكم األجنبي وباالشتغال بالتنظيم السياسي ،فقد كان هناك مصلحون

أدركوا أن الضعف السياسي هو نتيجة للتخلف االجتماعي ،ونظروا إلى كل نضال سياسي ال
يهدف إلى تغيير الوضع االجتماعي بأنه نضال عديم الجدوى عقيم في نتائجه .ومن هؤالء
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المفكرين من كان يستمد أفكاره من صميم الوعي الديني العميق كجمال الدين األفغاني،

ومنهم من كان يستمدها من األفكار الغربية وفلسفتها كشبلي شميل .ومن هؤالء أيض ًا سالمة

موسى الذي أصدر كتاب ًا عن االشتراكية في العام  ۱۹۱3وأخذ منذ هذا التاريخ ينشر النزعة
العلمانية والوضعية والتطورية واالشتراكية في الفكر المصري الحديث .وهكذا يمكن القول

بأن التيار االشتراكي بدأ بالظهور منذ الربع األول من القرن العشرين .وفي أواخر الثالثينيات
اشتد هذا التيار وتسربت األفكار االشتراكية إلى كثير من الفئات االجتماعية في مصر،

وظهرت جمعيات يسارية وصحف تعبر عن وجهة نظر الفكر االشتراكي بكل اتجاهاته.
والذي ساعد على ذلك سوء األوضاع االجتماعية المتخلفة التي تحالف االستعمار

واإلقطاع المحلي على استغاللها بكل ما يستطاع من وسائل الحكم والقمع والقوة ،وما
ينتج منها من ازدياد اإلحساس بمشاكل الفقر والتخلف والظلم االجتماعي .وكانت األفكار

االشتراكية تجد تربة خصبة في هذا المجتمع المتخلف المستغل من االستعمار واإلقطاع.
وكان تفسيرها للظروف التاريخية ولعوامل الصراع فيها يالئم إلى حد بعيد ما كان يحسه

الذين عانوا ضروب االستغالل والقهر .واالشتراكية التي تبشر بها كانت تبدو ضالة العالم
الثالث والمنهج الوحيد لتحقيق العدالة االجتماعية(.)1

وفي الثالثينيات كذلك قوي الوعي االجتماعي في العراق ،وازداد االهتمام بمشاكل

المجتمع ،واتجه الفكر إلى االهتمام بقضايا الطبقة العامة من الناس( )۲بسبب ما شهده العراق

من تطور الحركة التجديدية ،التي يراها بعض الكتاب ثورة اجتماعية تترسم خطى الثورة
التركية بقيادة مصطفی کمال ،وما رافقها من تنامي فکر ثوري متطرف ،يفسرها بأنها صراع
ِ
المستغلين( .)3نذكر من ذلك ما
طبقة مستغلة ضد مستغليها ،وهو يخطط لمواجهة هؤالء

كان يكتبه هذا الفكر الثوري مفسر ًا به اإلضرابات التي كانت تقوم بها الطبقة العاملة العراقية
بأنها صراع طبقي ،طرفاه المتناقضان الطبقة العاملة العراقية ،وما أسماه الرأسمالية األجنبية
(اإلنكليزية) وأعوانها الوطنيين( .)4وهو يصدر عن الفلسفة الماركسية ،التي استعرضها
الفكر العراقي ،يؤكد معرفته بأصولها النظرية التي تأخذ بالتفسير االقتصادي للصراع

التاريخي( ،)5وتخضع التطور التاريخي لهذا القانون الذي يحكمه ،فتدرس التاريخ على أنه
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علم يخضع لنواميس ثابتة وقواعد مقررة ،وهي ترى أن كتابة التاريخ تأثرت بحقيقة هذا

الصراع االقتصادي فقد كانت حافلة ،بوقائع الملوك واألمراء واألبطال ،أما السوقة وعامة

الناس ،فلم يتطوع مؤرخ ما إلى تدوین حوادثهم لتطلع عليها األجيال حتى تطور الصراع
التاريخي لمصلحة الطبقات الشعبية(.)6

لقد تبنى الفكر السياسي قضايا هذه الطبقات الشعبية ومنها طبقة العمال الذين لم يكن

لهم شأن يذكر قبل الحرب العالمية األولى ،إذ لم يكن للصناعة على اختالف أنواعها شأن

يذكر أيام العثمانيين ،فلم يكن في العراق إبان الحرب العالمية األولى سوى بعض المعامل

التي أنشأها مدحت باشا لتسد حاجات الناس البسيطة .وكان لمدرسة الصنائع التركية الفضل
في تخريج جمهرة من العمال ازداد عددهم على أثر مد سكة حديد بغداد  -برلين األلمانية.
وعندما دخل العراق عهد االحتالل البريطاني أسس اإلنكليز معامل للقطار ولتصليح

السيارات والبواخر ومن هذا اقتبس عمال العراق قليلو العدد خبرة تتصل بفنون الصناعة

الحديثة .وبعد عهد االحتالل أخذ عدد العمال يتزايد( .)۷وأصبحوا يؤلفون نسبة واضحة
من السكان وال سيما من أهل المدن والحواضر .وقد كونوا لهم جمعيات تعبر عنهم ،كانت

بسبب سوء أوضاعهم تلجأ إلى اإلضراب إلجبار السلطات على تنفيذ مطالبها ،بحيث
أصبحت قوة تحسب حسابها السلطات .فقد جاءت سنوات الكساد عجاف ًا على العاملين

العاطلين إذ البؤس يخيم على الشعب ،والفاقة تفترس جماعات كبيرة منه ،ومع أن األسعار

قد تدنت إال أن الشقاء ظل جاثم ًا على ساحة المجتمع العراقي ،وقد فغر فاه يريد ابتالع
األلوف من األهلين ،واأليدي المعطلة قد طغت وكثرت وشددت الخناق على أبناء الطبقة

الفقيرة .ونتيجة إللحاح عصبة األمم وتأكيدها للعراق وجوب االهتمام بمسائل العمال

وطرز معيشتهم وترفيه أحوالهم جهد الطاقة ،لم تجد الحكومة بد ًا من التظاهر بالعناية بشؤون

الطبقة العاملة ،فاستحدثت دائرة خاصة أطلقت عليها اسم (سکرتیرية العمال والبلديات)
وأوفدت من مثل الحكومة لدى عصبة األمم في اجتماع لجنتها التي تشتغل بمسائل العمل
والعمال ،إال أن الحكومة لم تشذ في التقصير إزاء هذه القضية المهمة فقط ،بل تساهلت
في سياسة البالد فكانت معاهدة ( 30حزيران )۱۹۳۰ ،التي أرجعت القضية الوطنية إلى
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الوراء ،ثم كانت اتفاقية النفط التي غبنت فيها مصلحة العراق ،وإخفاقها في معالجة مالية
الدولة وتحسين حالة الخزينة العامة .وعلى هذا المنوال أصيبت بالفشل في هذه القضية
االجتماعية أيض ًا باقتصارها على إطالق االسم على الدائرة التي ذكرناها وإذاعتها بين حين
وآخر بأنها مهتمة بوضع تشريع للعمال ،في حين أنها نكبت العمال في إبان وضعها اسمهم

على الدائرة المستحدثة بإغالقها (جمعية أصحاب الصنائع والحرف) على ذلك الوجه
الذي ال يتفق وسلوك الجمعية ومطالب القانون .ولم تكن نكبة العمال لتقتصر على إغالق

جمعية أصحاب الصنائع ،بل كانت إدارة السكك الحديد تواصل تخفيض أجورهم وتمعن
في االستغناء عنهم ،وتقليل أيام شغل من يبقى مشتغلاً منهم ،في الوقت الذي كانت جماهير
غفيرة من العمال الغرباء تشغلهم الشركات األجنبية وتحرم بتشغيلهم العمال العراقيين من

القوت اليومي ،في حين تحتم بنود االتفاقيات مع هذه الشركات تشغيل العراقيين دون

غيرهم( .)۸ولم تعمد الحكومة إلى وضع تشريع خاص بالعمال ينظم أحوالهم حتى العام

 1936عندما أصدرت قانون العمال رقم ( ،)۷۲ثم قانون حصر المهن بالعراقيين والذي
يقضي بحماية العامل العراقي من مزاحمة العمال األجانب ،ولكنها لم تشرع لهم قانون ًا

للضمان االجتماعي حتى العام .)9(۱۹56

وإزاء تقصير الحكومة في حل األزمة االقتصادية الخانقة للشعب ظهرت بوادر وعي

شعبي يبغي معالجة مشاكل البالد االقتصادية ،أسفر عن عزم بعض الشباب على القيام ببعض
المشاريع االقتصادية التي غايتها فائدة المجموع ،وقد أكدوا تفسيرهم االقتصادي للمشاكل
الوطنية ،فيرون أن العراق بوضعه ذاك يفتقر إلى قوة هائلة ،تقلب اقتصادياته العقيمة التي

يسير عليها رأس ًا على عقب .ولهذا يقررون القيام «بمشروع الفلس» الذي أعلنوا أنه مشروع

شعبي من الوطن وإليه يشيدون به صرح ًا اقتصادي ًا رصين ًا له يمكنه من الخالص مما هو فيه،
فيرفع رأسه عالي ًا بين الدول ،ويقول بفخار إنه قد حاز قوة(.)10

وإذا التزم الفكر السياسي قضايا الطبقات الشعبية ،اتجه الفكر االجتماعي صوب المرأة

الشعبية ودعا إلى دراسة أحوالها وإلى تربية واقعية للمرأة ،والخروج عن (فكر الصالونات)،

وإلی انطباق النظريات أو (الكالميات) مع الفعل والواقع .ويعين مصدر هذا التناقض بمن
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يتبنى هذه النظريات من الطبقة المترفة التي تأبى إال أن تتناقض في أقوالها وأفعالها ،فيدعو

«القائمات بالحركة النسوية في بالد العرب أن ينبذن المنطقيات الكالمية فيولين وجوههن

شطر الشعب ،شطر نساء الشعب ،ذلك الينبوع الفياض بالشعور والروح القومي والوطنية
المخلصة»( .)۱۱وعنده أن سبب إخفاق المؤتمر النسوي الذي كان قد انعقد في الشام في
ذلك الوقت وشارك فيه العراق ،أن «المؤتمر كان قد انعقد في جو خيالي (ال يستند إلى

أساس في المجتمع) بعيد عن الحياة الواقعية ،بعيد عن الشعب واحتياجاته»( .)۱۱ویری
«من الغريب والمؤسف ،أن يبحث عن لزوم انتمائنا لجمعية االتحاد النسوي األممي ،وشد
الرحال إلى أوروبا في الوقت الذي ال نريد أن نكلف أنفسنا بضع خطوات لتفقد شؤون

نساء الشعب ..والتعرف بآالمهن وحاجاتهن»( .)۱۱وأنه ال يصح «أن يقتصر البحث عن حالة

المرأة العراقية بصورة عامة في بضع سطور تلقيها من لم تدرس حالة المرأة العراقية ،والتي
تعيش في محيط منعزل غير متصل بحياة أكثرية نساء الشعب»( .)۱۱لذا فإن «أول واجب على
القائمات بالحركة النسوية -...إن كن يردن أن يعملن حق ًا  -هو التقرب من نسوة الشعب
وتوجيه كل عنايتهن نحوهن ..وإذا ظللنا نردد ما نجادل به في الصالونات عن تحرير المرأة
ورفع الحجاب وغير ذلك ،فال تكون مؤتمراتنا غير مجالس سمر ولهو وقتل وقت ..فإلى

اتجاه جديد ،إلى الحياة الواقعية ،إلى الشعب الذي ينبغي أن تسود آدابه»(.)11

وإلى جانب دراسة أحوال المرأة الشعبية يهتم الباحثون بالدراسات االجتماعية التي

تتصل بأمور العامة ويكتبون فيها( ،)۱۲ويدعون إلى الكتابة فيها أيض ًا وتطالعنا منذ أواخر
العشرينيات دعوة إلى الكتابة عن الطبقة الوسطى والدنيا ،وهو ما افتقدته الكتب القديمة

حيث «ال نرى أثر ًا لمن نبه من أصحاب الصنائع والفنون وال نقرأ شيئ ًا عن أولئك الرجال
الذين كان لهم منزلة عظيمة في طبقتي األمة الوسطى والدنيا ،كما ال نجد وصف البيئة لتلك
األيام في أكلها وشربها وأنسها ومسكنها وفرحها وحزنها ،إلى ما ضاهى هذه الحاالت ،على
أننا إذا قلنا لم نر ولم نجد ،ولم نقرأ ،فليس معناه التعميم واالطراد الذي ال شاذ فيه ،فقد

وجدنا أيام العباسيين رجالاً تصدوا لمثل هذه األبحاث ،لكنهم يعدون على األصابع بالنسبة
إلى ما دون في سائر المواضيع والمعاني ،فلقد كتب لنا أبو الفرج األصفهاني والجاحظ
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والقاضي التنوخي أمور ًا يحسدهم عليها أرقى األمم في عهدنا هذا»( .)۱۳وتحتم هذه الدعوة
على الباحثين والكتاب دراسة الحياة االجتماعية العامة والكتابة عنها ،ألنهم «في عصر تولي
فيها العادات واألخالق والبيئة العربية وتدبر إدبار ًا ال عودة لها إليها ،ومع ذلك من يفكر في

هذا االنتقال ،فيدون ما يراه اليوم ليكون سندً ا يعتمد عليه الجيل القادم في كل ما كان في هذا
العهد»( .)۱۳وأول من ينتبه إلى هذا (الشأن الخطير) أحمد حامد الصراف ،فأطرف القراء
بدراساته االجتماعية وعرفهم في بعضها «بحالة أبناء المجتمع في البالد التي مر بها المترجم

«وعقليتهم ونفسيتهم» وسلطة بعض طبقات الناس على بعضها اآلخر»(.)13

ويتجه الفكر التربوي اتجاه ًا واقعي ًا ،يحمل على نظرية الترويض العقلي( )۱4التي ال

تعتمد التجريب الواقعي« ،والتي هي ومطاليب الحياة على طــرفي نقيض»( )15فكان «ما
جنته على التربية ..بالء مبرم ًا ،جعل المربين المتأخرين يالقون الصعوبات الجمة إلزالة
الغلط الفاحش الذي علق بأذهان الناس من جراء هذه النظرية .إن نظرية الجمناستك العقلي

ال تنظر إلى ما يدرس وعالقته بالحياة وإنما تنظر إلى ان العمل الفكري يولد (ملكة) أو

(قوة عقلية) )۱5(»..فيدعو إلى اعتماد أسلوب واقعي في التربية والتعليم ،بعد أن يأخذ على
األسلوب القديم أنه نظري ال ينزل إلى الحياة الواقعية( ،)۱6ويقدم لنا مفهوم ًا جديد ًا للجديد

في الفكر التربوي ،متمثلاً باالتجاه الواقعي في التربية ،يعتمد التجريب ال النظرية( .)17ويرى
وجوب اإلسراع في إحالل طرق التربية والتعليم الجديدة هذه ،محل القديمة منها ،لكي
نتقدم بنظام التربية والتعليم خطوة تقرب بيننا وبين العالم المتقدم كثير ًا« :فضروري لنا أن

نسرع بخطوات جبارة تحطم كل صعوبة تعترض صراطنا المستقيم من الرأي واألسلوب
واألخالق والعادات .وإذا ما فتشتم في بالد األرض فستجدون أشدها تأخر ًا هي تلك التي
تتمسك بأذيال الرجعية وتحتفظ برفاتها وتعتز بها دون غيرها .فواجبنا كمعلمين قصف

عمر هذه الرجعية المتطرفة وبترها من عروقها حتى ال تحدثها نفسها بالظهور مرة أخرى،
وواجبنا غرس المبادئ الحديثة المفيدة في نفوس النشء وتنبيههم إلى ما يحيط بهم من

الزهر والشوك ،وبذلك تخرج كتلة اجتماعية تفيد البالد وجديرة بالحياة لتكون أمة تتباهی

بين األمم»(.)18
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ومما يدل على اتجاه الفكر التربوي اتجاه ًا واقعي ًا ،اهتمامه بالطبقات الشعبية وضرورة

تعليمها ،فتكتب البحوث والدراسات التي تتناول ذلك( .)۱۹وتتعالى الدعوات إلى «التعليم

الشعبي»( )۲۰و«تعميم الثقافة ونشر التعليم بين الجمهور»( )۲۰و«االتصال بطبقات الشعب
المتأخرة وتلقين سواد األمة ما يمكن من المعلومات العامة»( )۲۰على أن «تستفيد وزارة
المعارف في هذه الناحية بالمناهج والخطط التعليمية التي وضعتها وزارات المعارف لدى

األمم الراقية التي عنيت بالتعليم الشعبي واهتمت بثقافة الجمهور»(.)20

وأخير ًا يتجه األدب اتجاه ًا واقعي ًا ،يحرص على التزام الطبقات الشعبية ،ال سيما

العامل والفالح( .)۲۱وينطلق في هذا االلتزام من دافع إنساني خالص إلزاحة مظاهر البؤس

وتحقيق العدالة االجتماعية ،أو ينطلق من وعي سياسي وأيديولوجية علمية واضحة يحلل
في ضوئها المشاكل االجتماعية ،وتتضح في هذا الموقف النزعة إلى األدب الملتزم واالتجاه
الواقعي في األدب مما فتح المجال أمام تیار الواقعية في األدب الذي أخذ يشتد في منتصف

القرن العشرين ،حتى أخذت التيارات األخرى من رومانتيكية وما سار في أعقابها من رمزية
وغيرها تضعف أمامه(.)22

وإذا كان اتجاه الفكر اتجاه ًا واقعي ًا مما يعضد احتضان االتجاه الواقعي في األدب

الغربي ،فإن التطور العلمي ..الذي كان قد عضد االتجاه الواقعي في الفكر واألدب الغربي

حتى كان من االتجاهات الواقعية ما يوجب «أن ينتهي الكاتب في قصصه إلى نتائج تؤيدها

العلوم فيما توصلت إليه»( ،)۲۳وهو ما يصطلح عليه بالواقعية الطبيعية التي يعد امیل زوال،
األديب الفرنسي المشهور من أبرز دعاتها ،لم يشهده العراق ليعزز فيه اتجاهه الواقعي ،وال
األقطار العربية كذلك ،إال أنه ظهرت في الفكر العراقي ونتيجة لما طالعه مما تردد إليه من

منجزات التطور العلمي الكبير في الغرب نزعة علمية ترمي إلى تفسير كل مظاهر الكون

تفسير ًا علمي ًا ودحض التفسيرات الخيالية« :ال شيء في الكون من الوهم والخيال فكل

ما هنالك زمرة من الحقائق الخالدة )۲4(»..ويدخل التفسير العلمي المسائل األدبية فعملية
التخيل األدبي تفسر تفسير ًا علمي ًا(.)25

وقد عملت المقتطف بصورة خاصة من بين المجالت والمنشورات العربية على
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إشاعة نزعة علمية واضحة حملت رسالتها «وأخذت تنشر في إطارها البحوث العلمية

المركزة وخالصة المذاهب الفلسفية والعلمية ،يقول حلمي مرزوق« :والقصد الواضح من
تلك البحوث العلمية حمل الناس على النظر الصحيح وتخليص العقول من أوضار األحكام
الجامدة وكثير من المعايير المتأخرة التي ال حجة لها من فحص أو تجريب ..».ولقد كشف

الدكتور (فريد كساب) عن هذه الخصيصة وأثرها في دحض األضاليل ،يقول« :وكان

(المقتطف) فضله عظيم ًا في تعميم الفلسفة الوضعية المرتكزة على المحسوس والمؤيدة
باالختبار جري ًا وراء العلم الصحيح ،أعني العلم العملي القائم على التجربة واالمتحان،
فكانت أول مجلة عربية رفعت النظم العلمية والطرق الحديثة الوضعية إلى مقامها الرفيع

وقربتها من أفكار الشرقيين»( .)۲6حتى سرت النزعة العلمية في روح العصر .وقد عمل األدباء
والمفكرون في العراق ومصر وغيرهما بوحي منها في مجال التجديد والثورة على القديم.

هذا شيء عن الظرف التاريخي والفكري العام الذي عضد احتضان الواقعية في النقد

واألدب في العراق.

القصة والرواية الواقعية

إن الذي يجب أن نقرره أولاً  ،هو أن الواقعية اهتمت بالفنون النثرية ،إذ «إن الواقعية في

أسسها الفلسفية ،ونقدها األدبي لم تعن بسوى القصة والمسرحية»( ،)۲۷ولم تزدهر إال فيهما،
إذا كانت الرومانتيكية قد عنيت بالشعر وازدهرت فيه .لذلك جاء مفهوم النقاد العراقيين

لألدب الواقعي من خالل هذه الفنون األدبية( ،)۲۸فلم يخلفوا لنا فهم ًا عام ًا منفصلاً عنها إال

فيما ندر ،ولذلك دخلنا إلى مفهوم الواقعية من خاللها.

وإذا كان الفهم الواقعي لألدب قد تطور في الفكر الغربي ،وتعدد بتعدد المدارس

النقدية الواقعية ،فإن هذا التطور والتعدد ،قدمه الفكر النقدي في العراق مرة واحدة وهذا
أيض ًا يجب تقريره أولاً .

***

يعرض الفكر النقدي لعوامل التجدد التي طرأت على األدب ،تريد أن تخرج به عن
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صبغته القديمة ،واالتجاه الواقعي من عوامل التجدد هذه ،فقد «اختلفت مذاهب الناس
في األدب ،وتضاربت األفهام في تصوير أغراضه ،فازدحمت على األدب عناصر التطور

وكادت تصعد به إلى الذروة ،لوال تعلق القدماء بأذياله وسحبهم إياه كلما أراد التقدم ،ولكن

مهما عظمت قوة المحافظين في إبقاء الصبغة القديمة لألدب ،فال ينكر ما داخله من التطور

في كل عناصره المقومات لذاته ،فقد ظهرت فيه صور جديدة ،مالئمة لروحية العصر ،ومن
تلك الصور ،صبغة األدب الواقعي»(.)29

واألدب الواقعي يعنى بتصوير الواقع ،ال بالخيال الذي عنيت به الرومانتيكية ،وهذا

ما يميز القصة في المذهب الواقعي ،فقد وصفوا أحد الكتب القصصية الواقعية الذي كان

قد صدر في ذلك الوقت «ونال رواج ًا عظيم ًا حال ظهوره ،فأعيدت طبعاته مرار ًا عديدة
في فترات متقاربة جد ًا ،وهو من الكتب الحربية .ككتاب «كل شيء هادئ في الجبهة

الغربية» وكتاب «وداع ًا أيها السالح» إلى غيرها من ألوف الروايات والقصص بينها الغث
والسمين»( )۳۰بأنه «يمتاز عن غيره من الكتب التي تبحث عن الحرب العامة ،بكونه يصفها

من الناحية الواقعية ،وليس فيه شيء من نسيج الخيال»(.)30

وهكذا عرفوا بها من خالل أهم مقوماتها ،وهو الواقع ،فالقصة الواقعية تستمد من

الواقع إذا كانت القصة أو الرواية الرومانتيكية تستمد من الخيال ..وهي تعنی بإبراز الحقيقة

وخدمتها ،فهي عند ادکار واالس «أقرب للحقيقة منها للخيال»( .)3۱وقد «اشتهر أدباء
الروس بقصصهم التي هي أقرب للحقيقة منها للخيال»( .)۳۲كأن الواقع هو الحقيقة ،وأن

الخيال الرومانتيكي وهم وضالل ..وبسبب من طبيعة القصة الواقعية هذه «أصبح األدب

القصصي ...منبع ًا خصب ًا لدرس نفسيات الشعوب وأمزجتها»( )۳۲إذ ال تعدو واقع الشعوب
وما يتصل بحقيقة نفسياتها وأمزجتها ،وهي الغاية التي يجب أن تكتب من أجلها القصة،
فهي ما وجدت إال «لتكون واسطة لتفهم حقيقة مجتمعات األمم ونفسيات الشعوب ،فمثلاً

تجد القصص الروسية واالفرنسية تعرف الناس بأوسع مقاييس المعرفة حالة روسيا أيام

األتوقراطية ،أيام االمبراطورية القيصرية ،وما كان يعانيه المجتمع من آالم وأوجاع تصف
374

المنهج النقدي الثاني لتجديد األدب :مذاهب األدب الغربي

المنافي والمجازر ،ثم القصور والمباذل والمتع التي كان يرفل بها أغنياء الطبقة األرستقراطية.
أما القصة في األدب اإلفرنسي ،فال تقل عن رفيقتها قيمة»( )۳۳في هذا المجال.

إن تصوير الواقع والحقيقة يعني من وجهة نظر أحد االتجاهات الواقعية نق ً
ال حرفي ًا

للواقع ،فاألدب الواقعي ،هو الذي يقترب «من حياة الطبيعة التي ال كلفة فيها وال تزوير،
فيخلع على الحياة العامة ثوب ًا ال يصور غير الواقع وال يصف إال ما جرى عليه الناس ،فيرسم

حركات االجتماع وتمور الطبيعة في نصاب ال أثر فيه للمبالغة»(.)34

ويعرفون ببعض كتاب هذا االتجاه ،منهم «فيكتور مرغريت ،وهربرت دافيد لورنس»..

أحدهما وهو فكتور مرغريت «أديب نفس فرنسي بارع ،يكتب من أجل الحياة الواقعة

التي ال مواربة وال غش فيها»( .)۳5فهذا االتجاه في الواقعية يوجب أن يتخذ األديب مادة

تجاريه من واقع الناس كما هو ،وواقع النفس البشرية كما هي يصف أعماقها بما تنطوي
عليه من شرور ،وينزل إلى تصوير غرائزها المادية ما دامت أمر ًا واقع ًا «لذا فهو يستهين
بالتقاليد ويستبيح حرمة التراث ،وال يعنى بشيء غير تصوير منازع الناس في الحياة بأبلغ
لهجة وأصدق تقویم .وهو بعد ذلك ال يرى حراجة في وصف طبائع الناس ونواقص البشرية

مهما عد ذلك مستنكر ًا لدى األدب المصطلح عليه ،فهو ال يعبأ بالعرف والعادة وال يتفيء

ظاللهما في الحياة ،وإنما يذهب في التصوير إلى ناحية أخرى تختلف كل االختالف عن
النواحي المعروفة لدى الناس ،فينزل إلى قرارة النفوس ومكامن األحشاء .ويصف كل ألوان

المشاعر ،وما في جوانب اإلنسانية من خلق شاذ وميل لجوج وهكذا ينزل هذا األدب بالناس
إلى سذاجة المادة .وقد عد هذا األدب عند أكثر الكتاب من ألوان الخالعة والتهتك ،فنعتوه
باألدب الماجن ألنهم يرون فيه القضاء على األخالق والتورط في طريق شائك من مسالك

الحياة»( ،)۳6إذ يلجأ فيه بعض كتابه إلى «رسم الحقيقة مكشوفة دون مواربة ،وقد يجعلون
للغريزة النوعية والشهوة ،المكان األول والغاية فيما يكتبون»(.)37

فاألدب الواقعي ،هو األدب الذي ال يبالي بإعالن الحقيقة مكشوفة مهما كان مجالها،

ألن غايته تصوير الحقيقة ،محض الحقيقة ،لذا نعتوه باألدب المكشوف .وقد كانت مجلة

(النشء الجديد) قد نشرت استفتاء في العام  ،)۳۸(۱۹۲۸عن هذا االتجاه الجديد ،فتناوله
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األدباء يناقشونه .وكانت المجلة قد حددت األدب المكشوف باألدب الذي يتناول غرائز
اإلنسان على نحو صريح في حين كان ينزه نفسه عنها ،فرادفته بها في التسمية« :الجنسية أو
األدب المكشوف» .ويطلق عليه بعض الكتاب «األدب العاري» فيما يصف به أحد الكتب
القصصية األجنبية بما ينحوه من «عدم االكتراث بقيود الحشمة الثقيلة»( ،)۳۹فهو «من هذا

الضرب من األدب الجديد المدعو باألدب العاري الذي يصور لك الحياة في جميع نواحيها

دون مواربة أو خفاء»(.)39

وبينما نجد من يهاجم هذا االتجاه لعدم اكتراثه للقيود األخالقية ،نجد أيض ًا من يدعو

إليه ألنه ال يهدم األخالق ،بل يبنيها .وتربية األخالق العامة تقتضي عدم إغفال هذه المسائل،

بل كشفها للقارئ وتعريفه بها خشية انصرافها إلى الشر وهي فضلاً عن ذلك أفضل مجال

لألديب لخلق المثل العليا لدى القارئ ألنها مما ال يجهله القارئ ،فهي حاجة مشتركة بينهما،
وهي بعد ذلك حلقة وصل بين االثنين فإن «صلة األديب بالجمهور كصلة من عنده حاجة

ضرورية بمن في نفسه تلك الحاجة ،ألن األديب يفرج بما يكتب في مختلف المواضيع عن
عواطف مكبوتة فينا تسريت إلينا من طريق الخواطر واألحالم .فهو يتسامی بتلك العواطف

الغشيمة ويعرضها علينا مقربة من المثل العليا التي يضعها لها ،ثم كما أن العالم يحتاج
إلى تقرير وإثبات نظرياته إلى اإلدالء بأمثلة واضحة واالستناد إلى حقائق مكشوفة كذلك
األديب يحتاج إلى عرض مثله العليا على الجمهور إلى حقائق وأمثلة واضحة مكشوفة سبق

لهما مع ًا معرفتها .أي إنها من المعلومات العامة المشتركة بينه وبين الجمهور .ثم ألجل
التخلص من خطر انصراف العواطف الجنسية إلى الشر يجب على األديب بحث هذه

العواطف بحث ًا دقيق ًا والتعرض لها من الجهتين :الفسيولوجية والنفسلوجية»( .)40ويجب
على القارئ االطالع عليها فإن الضرورة «والمصلحة العامة تقضي باالطالع على األمور
الجنسية ومعرفة حقائقها معرفة صادقة دون مبالغة أو إطراء»( .)40ويرى أنه إذا كانت الحاجة

تدعو إلى أن تكون جميع الفنون مکشوفة كما هي الحال في جميع العلوم فإن األدب يجب

أن يسبق جميع الفنون في هذه األحقية ،ويجب أن تكون لألديب الصراحة الكاملة والحرية
التامة في بحث المواضيع الجنسية ،كالتي ألستاذ الطب العدلي مثلاً  .ويجب أن تسمح له
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الشرائع والقوانين بذلك ،وال نقول األخالق والعادات ،ألن ليس لها أقل شأن أو تأثير في

األدب .إن كل ما بين العادات األخالقية واألدب من عالقة «ال يتعدى عالقة العلوم بالفنون،
وكما أن الفن ال يمنع األبحاث العامة ،كذلك العلم ال يمنع األبحاث الفنية ،فاألدب ألجل

أن يتصل بالعمل الباطن مباشرة ويؤثر على عواطفه وخواطره ويصرفها إلى طرق الخير
والمنفعة العامة ،يجب أن يتحصن عن كل تأثير مهما كان إذا كان يحول دون ذلك االتصال.

وفي ضمن ذلك التأثيرات األخالقية ،وذلك ألن األخالق مرتبطة تمام االرتباط بالظروف
الزمانية والمكانية ،فهي زائلة بزوالها ،وعليه كيف نبني األدب العام الخالد على أسس

العوائد األخالقية الخاصة الزائلة .وإذن فعالقة األدب باألخالق كعالقة الخلود بالزوال،

ولما كان الخلود أسمى من الزوال ،كما أن األدب أسمى من األخالق فيجب أن يؤثر عليها
وال يتأثر بها ..يجب أن نقيد األدب بالمنفعة العامة ونحطم عنه كل القيود بال تخصیص ،من

دينية ،إلى أخالقية ،إلى سياسية ،إلى كل شيء وإال فمعنى قيده ،مسخه والقضاء عليه»(.)40

وإذ تتكرر دعوات أخرى تساند هذا االتجاه الجديد ،ترد بعضها بأن األدب الواقعي

هذا مما ال يتفق ودرجة التقدم الحضاري التي عليها العراق ،فلكل دعوة زمانها ومكانها

لتأتي بالفائدة ،وعليه فإن «هذا األدب يجب أن يسود في حظائر المدنية ومرابع العمران،
حيث ال يكون لدى الناس شيء معيب تأنف من تصويره األقالم .فلألدب الواقعي زمانه
ومكانه ،ليأتي بالفوائد ويرجع بالناس إلى سذاجة الفطرة ومحاكاة الطبيعة في جمالها

المطبوع ،وإال فإنه يكون من عوامل السقوط واالنحطاط لما يحمله في مطاوي عباراته من
علل المجتمع وفساد األخالق ،فيسهل للناس التأثر ويوجد بينهم العدوى ويكون واسطة
التبادل في األفكار.

أما الطفرة فمحال أن تكون ألحد من الناس ،ولذا يجب أن يأخذ كل مجتمع ما يستطيع

هضمه من مرافق الحياة ،فال يتعدى حدود استطاعته وال يتناول ما ال طاقة له به ،فينحدر

إلى هوة الموت ،وكذلك األدب فال يحمد أثره وال يحسن فعله إال إذا خلعت عليه الصبغة
المالئمة للزمان والمكان اللذين يظلالنه ،وبذلك يصان التوازن من االنحراف ،ويستمر في

السير ناموس النشوء واالرتقاء»(.)41
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فالواقعية ،تتطور في الفكر النقدي في العراق إلى ارتباط بغاية أخالقية أو اجتماعية أو

سياسية يؤمن بها الكاتب الواقعي ،وهو ال يمكنه أن يقدم لنا الواقع منفصلاً عما يؤمن(،)4۲

وقد ارتبط األدب الواقعي باألفكار االشتراكية والشيوعية وبهذا كانت قصص األدباء الروس
«بذور ًا صالحة إلنماء النظريات االشتراكية والشيوعية ،ومن ثم أساس ًا للثورة واالنقالب

الذي غمر روسيا أثناء الحرب العالمية الماضية وكون منها بلد ًا اشتراكي ًا شيوعي ًا يدعو إلى

نشر تلكم المبادئ واآلراء في سائر أنحاء المعمورة»(.)43

وهو بعد ذلك يرتبط بكل ما من غايته خدمة اإلنسانية بال تمييز ،فاألدب الواقعي أدب

إنساني ،ومن هنا راح الواقعيون يروجون لألدب اإلنساني ،فبعضهم يعجبه من الكتاب
اإلنكليز «ويلز ،بدراسته العلمية العميقة ،وروحه اإلنسانية العالية»( .)44ويعجبه منهم أيض ًا

ديكنز ،الذي يحب فيه «بساطة أسلوبه وسالمته ،مع عمق أفكاره وإنسانيته»( ،)45لذلك راح
يندد باألنظمة الفاشستية القائمة في ألمانيا وإيطاليا ،آنذاك ،والتي حاربت ما يتسم منه بالسمة
اإلنسانية ،إذ «إن طراز الحكم الدكتاتوري قد قبر األدب الشعبي الراقي المصبوغ بالصبغة

اإلنسانية ،المطبوع بطابع التحليل العلمي ،فما عدت تجد كاتب ًا مثل (كوتيه) في األدب
األلماني ،وال من يقتفي أثر دانتي وبوكاشيو في األدب اإليطالي .وقد ختم الطليان شهرتهم
(بلويجي بيرانديلو) واأللمان (بماريا ريمارك) ،واستعاضوا عن أدب الحياة بالجعجعة
والكالم الفارغ ،فبرهنوا بذلك على أن همجية القرون الخالية قد استهوتهم أكثر مما

استهواهم بهرج المدنية ونور العلم»( .)45واألدب الواقعي اإلنساني ،يحارب هذه الهمجية
المهددة لإلنسانية ،والتي أكدتها تلك األنظمة بكل وجوهها ،والحروب التي شنتها على

الشعوب من تلك الوجوه ،ومنها حربها الفكرية ضدها.

إن بعض الكتب القصصية الواقعية ،تنطلق من هذا المنطلق الفكري في التنديد

بالحرب و«الكتاب عبارة عن صورة متسلسلة حقيقية عن الحرب العامة بين فيها المؤلف
أهوالها ونتائجها السيئة وهو حملة موجهة إلى الجماعة التي أثارتها وغذت نشوبها بدعايتها
ألغراضها الخاصة ،غير ملتفتة إلى األرواح البريئة التي ُزهقت»( .)46وكاتبه ال يتحيز «إلى أي

فريق من المتحاربين ،فهو ينقم على الحرب ،وينعت الذين أثاروها من األلمان ومن أبناء
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بالده بأبشع النعوت ،وهو فوق كل ذلك يخلو من أي منظر يعطي فكرة تفوق اإلنكليزي أو
الفرنسي على األلماني ببسالته في هذه الحرب»( .)4۷ولكن الكتاب ينحاز إلى واقع معين،

واقع طبقة محددة من الناس ،فالفرقة العسكرية التي كان فيها البطل «مكونة من طبقة العمال
بينهم الفالح والسماك والمتشرد ،التحق القسم الكبير منهم هرب ًا من حياة خاملة مهددة

بالجوع والفقر»(.)47

لقد تسنى للفكر النقدي أن يدرك أن بعض االتجاهات الواقعية التي تنطلق من الفكر

الماركسي ال يتناول الواقع بصورة مطلقة ،بل ينتقي منه ،وينحاز إلى واقع خاص ويعبر عن

مصلحة طبقة إجتماعية ضد أخرى ،عن مصلحة الطبقة العاملة ضد الطبقة الرأسمالية ،وذلك
فيما تنحو إليه «قصص مكسيم غوركي واتزبشيف»( )48وأدباء روس آخرين ،فكل «رواية

يكتبها أحد هؤالء ،بمثابة صرخة تدك من کیان األمراء والرأسماليين وأصحاب األطيان،
وكل واحدة من تلك كانت تروي واقعة حال مجردة من الخيال والزخرف ،حقيقة ناصعة ال

أقل وال أكثر»(.)48

أما شيخ األدباء الروس ونابغتهم الفذ في هذا المجال في نظر أحد النقاد فتولستوي

صاحب (البعث) وهو «ارستقراطي المحتد ،فأصبح في طرفة عين رجلاً شعبي ًا من صميم
الطبقة العاملة ،ومن ثم بدأ يكتب رواياته عن خبرة بأحوال تلكم الطبقتين فكانت من الروعة

بمكان ،وكانت صرخات وضربات معوله الهدام موجهة  -بحكم الطبيعة  -إلى الصميم»(.)48
فاألدب الواقعي ،الذي يقترن بفكرة فلسفية خاصة ،يقترن بواقع خاص فهو ال

يتناول الواقع ،مطلق الواقع ،بل هو ينتقي من الواقع ما يستطيع بوساطته االنتصار لفلسفته

السياسية التي يؤمن بها .وألن بعض األدباء العراقيين يصدر عن الفكر الماركسي ،يختار
واقع الطبقة االجتماعية المستغلة ،طبقة «الفالحين الكادحين ،والعمال المضطهدين»

()49

الذين يجد عندهم «من البطولة والشهامة واإلخالص شيئ ًا عظيم ًا ،لكن الجهل قد خيم

عليهم ،واالضطهاد قد كبلهم فأصبحوا كالحيوانات»( .)49ويرى أن يتجه األديب العربي
مثله إلى هذه الطبقات المضطهدة ،يلتزمها ،إن «أراد أمة عربية عظيمة قوية كالتي يتشدق

بها الكذابون والمتصيدون والمنافقون والمخبولون ،فعليه بهذه القيود فليحطمها ،وإلى
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هذه العقول فليصقلها ،وعلى سواعد هذه الماليين العديدة من العرب ستشاد أعظم حضارة

عرفها التاريخ»( .)49ويؤكد أنه يعنى بتصوير الصراع االقتصادي الدائر بينهم ،وبين من يعمد
إلى استغاللهم ليجمع له من تضييع حقوقهم نعمة موفورة ،وليبني من سرقة أتعابهم مجده

وعظمته ،فالعظمة «التي يتحلى بها أفراد محدودون فقط ،هي عظمة مغتصبة من عرق جبين
الكادح المسكين الذي سيبقى متربص ًا بأسياده حتى يحين وقت القصاص العادل»(.)5۰
وبذلك يجعل أدبه وسيلة في خدمة الطبقة المستغلة ضد مستغليها« ،أولئك الذين قدت

قلوبهم من صخر وعميت عيونهم عن رؤية الحق ،أولئك الذين بيدهم صنابير الذهب،
ومفاتيح السجون»(.)50

واألدب في الفلسفة الماركسية وسيلة في حرب الطبقات ،موكول إليها أن تقضي

على أسباب الصراع بينها ،وتقودها إلى السالم والمساواة ،فما «هذه المتناقضات القاسية

المشاهدة في الحياة ،والتي تثير العداوة والبغضاء بين األمم واألمم والطبقات والطبقات
ً
وخطأ كبير ًا يتيسر إلرادة
أو بين األفراد واألفراد في تقدير األدب واعتقاده إال نقيصة متأصلة

اإلنسانية والناحية النبيلة منها ،بل يتحتم عليها أن تستأصلها كما ينبغي لها أن تستأصل غيرها
من مساويها ومناقصها المعطلة لملكات أرواحنا ..وأنت إذا نظرت ملي ًا إلى المجرى العظيم
الذي ينحدر نبع األدب فيه ،أحسست واعتقدت أن الغرض األكبر من األدب ،هو الذهاب

بسائر هذه الفروق ووجوه الخالف ،والنزاع الدائب بين الناس شعوب ًا وقبائل وطبقات ،وإنقاذ

اإلنسانية من شر هذا التنازع المستمر وتوجيه كافة قواهم نحو النزاع مع الطبيعة والتغلب على

قوانا الغامضة الموهومة .ويوم يحقق األدب ذلك ،يصبح دين اإلنسانية جمعاء دين ًا يشمل
كل ما حوت الكتب المقدسة من عبادات الهند القديمة ،وفي (الزندافست) وكل ما جاءت به
التوراة واإلنجيل والقرآن ..هذه هي رسالة األدب في هذا العالم وهذا هو المجد الذي يريد له

بلوغ ًا»( .)5۱والفلسفة الماركسية تؤمن أنه سيحقق ذلك ،ألنها تؤمن بانتصار الطبقة الكادحة
التي أخذت على عاتقها أن تقيم مجتمع ًا ال تناقض فيه .وألنها تؤمن بذلك ،توكل إلى األدب
أن يعزز الثقة بهذا االنتصار ،ويفتح أمام البشر منافذ التفاؤل حتى في أحلك المواقف ،ولو
أدى ذلك إلى تزييف الواقع بعض الشيء .وهي بذلك تختلف عن الواقعية االنتقادية أو
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الطبيعية التي ال يهمها أن تصف الواقع بما يؤدي إلى تشاؤم عميق( .)5۲ولقد تسنى للفكر في
العراق أن يعرف لألدب الماركسي هذه الصفة ،عندما قرأ أحدث تعريف لألدب لمكسيم

غوركي فاألدب «يضيء لإلنسانية الطريق إلى مقاصدها ،ومثلها العليا وغاياتها ،والی إبراز

كل ما هو خير فيها..ليس فن األدب محصور ًا في تعقب أغالط البشر ومساويهم بقدر ما هو
متوفر على السمو باإلنسان فوق مظاهر حياته وتخليصه من قيود واقعيتها وحقارة مألوفها
واعتياديتها ،بل من شأن األدب وعمله وواجبه أن يصور اإلنسان أمام نفسه ال في صورة

العبد الرق للظروف واألحوال ،ولكن في صورة السيد القاهر من فوقها المتغلب عليها،

المحدث ما يشاء فيها ،الطليق اإلرادة فيما يبتغيه منها .ومن هنا كان األدب دائم ًا مجدد ًا ثائر ًا

ينتقل بالناس من حال إلى حال ،ويخرج بهم من شأن إلى شأن .إن األدب شعر ًا ونثر ًا هو
إذن الحكم القاضي لنا ،ال القاضي الحاكم علينا .بل هو براءتنا ال إدانتنا ألنه يعرف أن ليس

بيننا مدانون بذنوبهم ،وال مأخوذون بخطاياهم ،وإن كان كل شيء فينا ،وكل شيء منا»(.)53

إن الواقعية تعني تناول الواقع ،وتعني االهتمام بقضاياه ،بما يقصد منه إلى بث فكرة

أو فلسفة خاصة ،إن هذا قرره النقاد العراقيون فيما عرفوه عن األدب العالمي وقد وقفنا
على ما قرروه ،ولقد ناقشوا من خالله مسألة االلتزام في األدب فقرروا أولاً «أن السياسة

واألدب على ما بينهما من التحالف والبعد ،يفتقر أحدهما إلى اآلخر افتقار ًا شديد ًا»(.)54
وأكدوا حاجة السياسة إلى أن يكون األدب وسيلة من وسائلها ،ألن السياسة وحدها ال

تنهض بغايتها ،وأن السياسي وإن كان «أهم ركن تعتمد عليه األمة في حياتها وتقدمها»(،)54

لكنه ال يستطيع تنفيذ آرائه وتطبيق نظرياته «إال بمعرفة األديب ومساعدته وإشراكه معه في
العمل وبث الدعاية له ،وهذه البذرة السياسية ال تنبت في األرض ،وال تنمو هناك ،وال تؤتي
ثمرها جيد ًا ما لم يتعهدها األدب بالرعاية والحضانة ،وما لم يهيئ لها هناك محلاً قابلاً وتربة

صالحة فيها من المواد ما يكفي لتربية الزرع ،وإال فالفكرة السياسية وحدها مجردة ،ال تبلغ
غايتها المطلوبة ،وال تصل إلى قرارة النفس وال تملك مشاعر الفرد ،وال تدفعه إلى المجازفة
واالقتحام إذا لم يكن لها عامل ومحرك من األدب يصوغها في قالب مؤثر ويضرب لها

األمثال والشواهد»( .)54فالسياسة «تحتاج إلى أن تستخدم األدب في نشر مبادئها وبث
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خططها وتلقينها الناس وتحبيبها إلى نفوسهم وإثارة عواطفهم .ومن ذلك يظهر السر في فوز

الدين على السياسة ونجاحه بالنسبة إليها ،فإن الفكرة الدينية ما هي إال فكرة سياسية ممزوجة
بالخيال األدبي .أما السياسة فحقایق عارية وحدها غير مشوبة بشيء من األدب»( .)54واعتماد

السياسة وحدها «هو السبب ..في تراخي الحركة السياسية وفتورها عندنا فإن المبادئ التي

دعا إليها زعماؤنا السياسيون منذ أعلنوا حروبهم على االستعمار ولم تثمر لذلك الثمر
المطلوب ،في حين أن هذه الدعوات والمبادئ نفسها صارت أساس ًا بنيت عليها عروش

وممالك ونالت بفضلها االستقالل الصحيح أمم وشعوب في بالد أخرى ،فهذا الضعف
األدبي مع قوة تلك المبادئ وسالمتها وصدقها يرجع أکثره إلى اعتزال األدباء وتنحيهم

وعدم اشتراكهم في القضية وعدم إثارة السواد والرأي العام بنشراتهم وخطبهم»( .)54وهذا ما

تواله أدباء أثروا في الثورة العالمية ،إذ إن «جميع االنقالبات والثورات الفكرية التي كتب لها
الفوز والنصر في التاريخ اإلنساني ،إنما هي مدينة بفوزها ونجاحها لرجال األدب أمثال جان
جاك روسو وفولتير مثل ما هي مدينة لميرابو وتورغو ولكثيرين غيرهم من أبطال السياسة
واإلصالح في ذلك العصر»(.)54

وانطالق ًا من هذه الحقيقة ،هاجموا دعاة االنعزال والمنصرفين عن الواقع مؤكدين

«أن واجب كل أديب أن يؤازر السياسة وأن يعطف نظره إلى القضايا الحاضرة الملموسة،
فيتناول نقدها والتعليق عليها ،تارك ًا التبحر في الملكوت األعلى وفي عالم الجمال والحب

إلى وقت آخر ،وليثق األدباء جميع ًا أن األدب في مثل هذه الظروف ما خلق إال ليكون خادم ًا
للسياسة»(.)55

وإذا ارتبطت فكرة االلتزام هنا بالفكر السياسي مطلق ًا ،فإنها عند جماعة من النقاد

واألدباء ،تنطلق من اتجاه معين في الواقعية ،ترتبط بالفكر االشتراكي ،وترى األدب وسيلة
في حرب الطبقات االجتماعية .ولهذا تلتزم مجلة (عطارد) ،ومنذ عددها الرابع ،مبدأ الثورة
على أدب الطبقة الراضية ،مبد ًأ أدبي ًا لها(.)56
لكن الفكر االشتراكي في األدبُ ،يهاجم من قبل دعاة «الترف العقلي» و«المتاع الفني»

و«اللذة الروحية» ،وما إلى ذلك من النعوت التي ابتكرها الكتاب المصريون ،وفي مقدمتهم
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العقاد ،ليهاجموا أدب الخبز ،والفكرة االشتراكية «التي تحرم على األديب أن يكتب حرف ًا ال

ينتهي إلى (لقمة الخبز) أو إلى تسجيل حرب الطبقات ونظم االجتماع»( )5۷كما يقول ،وهو

ما عليه األدب الروسي بعد مجيء النظام الشيوعي .ويرد عليه بعض األدباء النقاد العراقيين
بأنه يطلق أحكامه جزاف ًا ،ألنه لم يقرأ األدب الروسي ،وهو يصدر حكمه هذا عليه(.)58

وكان العقاد قد هاجم مرار ًا االشتراكية والمساواة االجتماعية ،بحجة مهاجمة ما يتهمها

به من أنها تؤمن بتساوي القوى العقلية لكل الناس ،فيدافع عن مشروعية التفاوت االقتصادي
بين الناس بدعوى التفاوت العقلي بينهم( .)5۹ولقد احتج باإلبداع ضد التزام األدب بفكر
معين ،فیری «أن أدب الخبز ال يتسع لإلبداع وال يخلق بالخلود»( .)60وإذ نطالب األديب بأن

يلتزم فكرة معينة ،نكون قد صفدناه بقيود تحول بينه وبين أن يكون مبدع ًا ،مستدلاً على ذلك

بعقم األدب الروسي منذ استيالء الشيوعيين على الحكم ،فلم ينجب أديب ًا أو شاعر ًا من طراز
رفيع كما كان قبلاً «وهكذا تخمد القرائح بين أناس يحسبون كل مالحظة ،وكل شعور عبث ًا

من عبث البطالة والفراغ ما لم يكن منتهي ًا إلى الخبز ،أو إلى االقتصاد في عمومه»(.)61

ويستغرب الناقد العراقي هذه الدعوة الضعيفة من أديب مفکر کالعقاد فقد «بات بديهة

عند الناس أن كل ناحية من نواحي الحياة البشرية التي تمس النفس البشرية ،وتؤثر في توجيه

الحياة البشرية تتسع لألدب أيما اتساع ،وأن أخلق أدب بالخلود هو ألصقه بهذه الحياة،
وأبرعه افتنان ًا في تصويرها والتعبير عنها .والخبز كما نعلم بالبداهة ،أول ضرورات الحياة

والمحور الذي تدور حوله أكثر الحوادث وأعنفها وأعمقها أثر ًا في النفس اإلنسانية وتسيير
المجتمعات»( .)6۲فمن أجله «يقتتل الناس ويتنافس التجار وتتناحر األمم ويستعبد األفراد
وتستعمر الشعوب ..ومتى كان األدب الذي يتناول هذه األشياء ،أو يتناول حياة اإلنسان

من حيث صلتها بهذه األشياء وما يتفرع منها من حوادث ويثور بسببها من عواطف وأفكار
منحط ًا أو ضعيف ًا أو محدود ًا أو متأخر ًا بالقياس إلى أدب الفضائيات المجردة والزخارف
الذهنية وحتى بالقياس إلى أدب العواطف الخالصة والغراميات الصرف؟»( .)6۳وإذا كان

العقاد يحتج باالبتكار ضد (أدب الخبز) ،فإن الحقيقة عكس ما يقول ،ألن «أدب العاطفة

المحض  -حتى عاطفة الحب الخالص  -قد استوفته أقالم السابقين أو كادت ومله القراء
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وضاق فيه على الكتاب مجال التجديد واالبتكار ،فلم يبق إال تناول الحياة اإلنسانية مع ما

يالبسها من ظروف وتطورات ونظم وحاجات ألن الحياة مع مالبساتها هذه هي التي تتجدد

وتجدد األساليب واألفكار وتجدد هذه العواطف الغريزية وتغير اتجاهاتها وصورها التي

تتشكل بها»( .)64وإذا كانت لقمة الخبز سبب عقم األدب الروسي بعد مجيء الشيوعيين فقد

«كانت قضية الخبز في الحياة الروسية تحتل المكان األول بصورة مباشرة أو غير مباشرة .ماذا
يبقى لألدب الروسي  -السابق للشيوعية  -إذا جردناه من قضايا الخبز؟ ماذا يبقى لتولستوي

ودستويفسكي وترجنيف وجيكوف وأندريف وأضرابهم إذا طرحنا من إنتاجهم الخبز وما
يتفرع عنه من عواطف وحوادث؟ ال يبقى ألدبهم أكثر مما يبقى إلنسان يعيش حياته  -إذا

أمكن أن يعيش  -بغير خبز»(.)65

إن الحرص على تناول الواقع والحقيقة في األدب الواقعي ،أثر في طبيعة الشخصية

في القصة والرواية فيه ،فهي من هذا الواقع والحقيقة ،واألدباء الواقعيون يصفون «عامة
الناس في رواياتهم ،فلم تعد الرواية تدور حول الملك وقاعاته والنبالء وأماكن لهوهم،

واألمراء وطرق تسليتهم ،بل أخذت تهتم بالبائع والخادم والسائس ،وكذلك أخذت تصور

األشخاص تصوير ًا يقارب الحقيقة»( .)66وإنك إذا ما قرأت قصة واقعية ،فكثير ًا «ما تكون

قد صادفت في حياتك شخصيات تشبه من وجوه كثيرة شخصيات القصة التي تقرأها»(.)67

وأثر كذلك في طبيعة الحدث فيهما ،فهو واقعي حقيقي ،يحاكي شخصياتها فالحادثة

في أدب شارلز دیکنز الروائي «واقعة تحاكي شخصيات أبطالها الحقيقية»(.)68

وبهذا يحدد هذا المذهب األدبي طبيعة الشخصية وطبيعة الحدث فيه .فالكتابة «على

طريقة الريالست ..تحتم على من يمارسها أن ينتقي حوادث قصصه وأشخاصها من أكواخ
الفقراء وأماكن األشقياء ومن حانات السكر ودور البغاء وما شابه ذلك من مناطق البؤس
والخسة .والكاتب صاحب هذا المبدأ يصور الفقير وكيف يتضور جوع ًا ،والمسكين وكيف
تحيط به اآلالم من كل جانب .يصور المومس وكيف تتمرغ في حمأة الفسق ،والسكير وكيف
يهبط في الحانة إلى دركات الجنون ،والخالصة أن القصصي الذي يدين بدين الريالست

يسكب بقوة بيانه نور ًا على دياجير الظالم بما في الظالم من معاني .يسكبه عليه كيما نرى
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نحن القراء ،ما في أعماقه من حقائق! أوليس مثل القصصي الذي يكتب على هذه الطريقة،
مثل الطبيب االجتماعي الذي يقضي أوقاته متنقلاً في المستشفيات يطبب المرضى ويؤاسي

ذوي العاهات»(.)69

وإذا كان األدب الواقعي يرتبط بغاية إصالحية ،لدى بعض اتجاهاته أضاف تحديد ًا

آخر للشخصية الواقعية وللحدث الواقعي ،فهو ال يتناول الواقع مطلق ًا إنما ينتقي من الواقع
ما يستطيع بوساطته انتقاد الواقع وخدمة الفكرة التي يعمل لها ،وقد تستحيل الشخصية إلى

فكرة مجردة بعيدة عن صفتها الواقعية عند بعض الكتاب الواقعيين العراقيين الذين ال يرون
األدب إال وسيلة لتبليغ تلك الفكرة ،والذين صدر أدبهم عما تمثلوه من النظرية األدبية

العالمية صدور ًا مطلق ًا .ولعله انتبه إلى أن شخصياته مطلقة تتناقض مع طابع الشخصية
في األدب الواقعي ،إذ هي أقرب إلى شخصيات األدب الرومانتيكي ،فيعتذر لذلك بأن كل
شخصية من شخصيات قصصه إنما هي تجميع لشخصيات متعددة في شخصية كاملة ،فهي
تستجمع كمالها مما تفرق على أناس عديدين منه ،فكأنه يريد أن يقول إنها شخصية حقيقية

وإن كانت كاملة(.)70

ويدلل النقاد العراقيون على فهم بالمالمح الفنية األخرى للقصة الواقعية .ويكثر

اهتمامهم بعنصر التحليل الذي اقترن باألدب الواقعي ،ألن همه تصویر الحقيقة كما هي.

والقترانه به ،يعرف أحد النقاد األدب الواقعي من خالله ،فهو «ضرب من الوصف جديد،
همه األول واآلخر قتل الحياة درس ًا وتمحيص ًا وإظهار حقائقها كما هي ،وكثير ًا ما يكون

علم النفس لحمة هذا الوصف ،وسداه ذلك التصوير الواقع أصدق تصوير ،ويسمى هذا
المذهب ،المذهب الواقعي «ریالزم»( ،)۷۱بل إن التفكير الواقعي «يالزم أصحاب العقول

النفاذة المحللة»( ،)۷۲كما أن التفكير الرومانتیکي «يرافق أصحاب الخيال الواسع الذين
يترجمون الحياة بما يتراءى لهم من األحالم واآلمال»(.)72

والتحليل ،فيما يعنيه ،الدراسة النفسية ،ولهذا اقترنت بالكتابة عن الحقيقة الواقعية،

فعندما يعرفون بالرواية الرومانتيكية ،التي تسلك سلوك ًا مختلف ًا مع الرواية الواقعية يشيرون

إلى أنها تخلو منها ،فنجد جل مؤلفيها «غير مهتمين ،بدراسات نفسانية ،وال بتصوير الحقيقة
385

تطور الفكر النقدي األدبي في العراق

على بساطتها»( .)۷۳ولقد أكبر النقاد من أهمية هذا العنصر الفني لألدب الواقعي ،فالصور
الفنية الصادقة التي يقدمها هذا األدب للمجتمع وأفكاره وحوادثه وأفراده ،إنما تزداد «قيمة

كلما اختلطت بشيء من التحليل يجمع بين نواحيها المتباعدة ومظاهرها المربكة ،فيفسر ما

غمض من أسبابها وعللها»(.)74

ويهتم الواقعيون بالقصة الروسية ،بعد اطالعهم عليها( .)۷5بما تحفل به من تصوير

للنفس اإلنسانية ،فأكدوا وجود عنصر التحليل النفسي فيها( ،)۷6فيما أكدوه من عناصرها
الفنية .والشتهار القصة الروسية بالتحليل النفسي وتفسير التصرف اإلنساني ،تعرف به

«الطريقة الروسية»( )۷۷في القصة ،فهي «تعتمد على اإليحاء الصادق ،وتصوير العواطف،
وتحليل الغرائز ،فتالحظ اإلنسان في مختلف حاالته وأطواره ال تخرج في ذلك عن المنطق

المعقول ،وال تذهب مع الخيال الجامح ،ونرى أبرز شخصيات هذا النوع الطريف من
القصص األخذ بمجامع النفوس دستويفسكي شيخ القصصيين الروس»( ،)۷۷وهو «أعظم

أولئك الكتاب أثر ًا»( ،)7۸إذ «امتاز ببراعته المدهشة في تحليل نفسيات أبطال قصصه كما
في قصته الرائعة «الزواج األبدي» فكان يفسر خواطرهم أثناء اليقظة .وأحالمهم أثناء النوم

تفسير ًا دقيق ًا ،وهو نفس التفسير الذي تفسره المبادئ الحديثة في علم النفس وتنسبه إلى ما
اندس في العقل الباطن من الحوادث والخواطر الماضية»( .)۷۸وهذا ما جعل للقصة الروسية

فضلاً على علم النفس الحديث ،فقد تصور لنا «القصة نزاع ًا بين أب جامد عتيد ..وبين ابن

عصري متعلم تربی تربية حديثة ..فهذه الفكرة على بساطتها يصوغها الكاتب الروسي في
أسلوب سلس جميل ويحلل نفسية كل من األب واالبن تحليلاً دقيق ًا .ولقد كان للكتاب
الروس فضل عظيم على علم النفس الحديث»( .)۷۸وإذا كانوا قد اهتموا بالقصة الروسية

بسبب ما تحفل به من التحليل النفسي الدقيق ،فإن اهتمامهم باألدب الروسي عموم ًا كان

نتيجة الهتمامهم بأدب دستويفسكي التحليلي ،فالقاص ذو النون أيوب «يرجع الفضل
لدستويفسكي في ولعه باألدب الروسي ،فانكب على مطالعة مؤلفات (تولستوي) و(إيفان

تورجنيف) و(بوشكين) )۷۹(..وكان دوستويفسكي قد استحوذ على إعجابه ،إذ قادته الفرصة

يوم ًا إلى قراءة بعض قصصه التي «عرفته بکاتب فذ ليس في إمكان كل فرد أن يفهمه ،كاتب
386

المنهج النقدي الثاني لتجديد األدب :مذاهب األدب الغربي

مدهش يختلف عن كل من عرفهم من القصصيين ،فهو ال يكتفي بسرد الحوادث والوصف
السطحي ،بل يغور في أعماق نفوس أبطال قصصه ،ويشرح لك أهواءهم وطبائعهم

وأمزجتهم ،وكثير ًا ما يصل لشدة تعمقه إلى تلك الصفات التي يشترك فيها الناس عامة،
فتشعر كأنه يتكلم عما فكرت فيه يوم ًا أو عما يخالجك من األفكار الباطنية ،والعواطف

الغريبة واإلحساسات الشاذة»( .)۸۰وأعجبه منه أكثر من هذا «ولعه بالشخصيات الغريبة
الشاذة ومهارته العظيمة في تحليلها وتصويرها بدقة فنية بديعة يعجز القلم عن وصفها

فتطالعها دون صعوبة ،وتجدها مفهومة منك مألوفة لديك ،واألعجب من هذا أنه ال يشذ عن
الواقع في كل ما يكتب ،فليست قصصه إال قطعة من الحياة ،ولكنها مشرحة ومحللة ومفسرة
بمهارة وحذق»(.)80

ثم أصبح تورجنيف بوجه خاص ،يشاطر دوستويفسكي في إعجاب واهتمام هذا

الكاتب ،فكان يجمع في قراءته «بين هذين الكاتبين المتخاصمين اللذين ما كانا يعرفان في

حياتهما هدنة ،أو يرضى أحدهما عن اآلخر إال فيما ندر ،فكنت تجد «الفقراء والمقامر» إلى
جانب (اآلباء والبنون) و(األبله) إلى جانب (األرض العذراء) و(بیت الموتی) إلى جانب

(ليزا)»( .)۸۱ألن هذين الكاتبين الفذين اتصفا بخصائص فنية واحدة ،فهما «يعطيان للمجنون
من األهمية بقدر ما يعطيان للنابغة ،وال يفرقان بين اإلنسان االعتيادي والشاذ في عمق
التحليل ودقة الوصف ،فيرضيان محبي الدراسة والثقافة ويولدان في نفوسهم اإلعجاب

والتقدير»( .)81ويدفعه إعجابه بأدبهما إلى أن «يبحث عن شبيه هذا النوع من األدب القصصي
الفلسفي في آداب األمم األخرى»( .)۸۱فقاده بحثه إلى (أناتول فرانس) و(الفونس دوديه)

و(بول بورجيه) و(هنري بوردو) و(موباسان) و(أمیل زوال) و(هوجو) و(فولتير) و(مارسيل

بريفو) من كتاب فرنسا .وقرأ لهؤالء أروع ما كتبوه (كتايیس) و(الزنبقة الحمراء) و(سلفستر
بونار) و(ثورة المالئكة) و(سافو) و(المريد) و(طبيب الريف) و(المال) و(الفنان الضرير)

و(جرمینال) و(كاندید) و(البؤساء) و(أحدب نوتردام) و(زادك) وغير ذلك»(.)81

ويعمد غيره كذلك إلى دراسة األدب القصصي العالمي غير الروسي ،ليرصد فيه
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يهتمان بتحليل الشخصية في قصصهما .وعندما يقارن بينهما يكون هذا الجانب أحد أوجه

التقارب بين كتابتيهما ،فمع «أن البون شاسع ًا بين كتابة الكاتبين ،فوجه التقارب ظاهر ًا ،سواء
في دقة الوصف والمعنى والتعمق الزائد في تحليل الشخصيات والنفسيات ،أو في مرامي

ما كتبه كل واحد منهم ،فهنالك قصتي «دافيد كوبرفيلد» لجارلس ديكنز و«الناس» ألدکار
ال وصف ًا جمي ً
والس ،ففي كليهما مث ً
ال خالب ًا أليام الطفولة والشباب وأطوارهما ونزعاتهما،
وتحلي ً
ال دقيق ًا لنفسيات وروحيات أبطال الروايتين ،وأخير ًا فدقة التصوير والتحليل في كتابة

القصتين ،أو بعبارة أصح الكاتبين موجودة ال يمكن الشك فيها أو الجدل حولها»(.)82

وإلى اهتمامهما بهذا الجانب الفني ،يرجع ما لكتابتيهما من تأثير «قوي ومهم في

األوساط األدبية والشعبية على حد سواء»( .)۸۲وإليه يرجع ما لكتابة واالس بصورة خاصة
من سمات «جذابة مغرية»( .)۸۲فهو «يسرد لك الواقعة وكلما مر بك على نفسية أحد األبطال

حلل لك إياها بأسلوب منمق جذاب يسترعي به انتباه القارئ إلى مناحي الضعف والقوة
في البطل أو البطلة ،ويسير بك في قصته سير ًا بسيط ًا سه ً
ال حتى ال يجعل الملل يتطرق إلى

نفسك فتسأم»(.)82

إن الحرص على التحليل والدراسة النفسية في األدب الواقعي أثر في طبيعة الشخصية

فيه ،فبعضهم «يعتبر التحليل فيتناول أشخاصه من صميم الحياة ويسجل حركاتهم وخلجات

نفوسهم ،واتجاهات ميولهم وخطرات عقولهم في صدق وإخالص ،ويكشف عن معميات

طالما أقلقت الفكر اإلنساني وحيرته بألغازها»( .)۸۳فالشخصية في القصة الواقعية ،وبسبب
من طبيعتها في التوفر على هذا العنصر الفني ،تعرض بصدق وإخالص في أدق مشاعرها،

وخلجات عواطفها..

ورصدوا من عناصر القصة الواقعية ،تلك «السهولة المطلقة في األسلوب والفكرة،

فأنت حين تقرأ قصة ألحد الكتاب الروس ،تشعر ألول وهلة أنك ال تقرأ شيئ ًا غريب ًا عن

شعورك أنت وإحساساتك التي تحس بها في حياتك الواقعية»( )۸4بل إنها «أظهر ما يميز
األدب الروسي ،وهي ميزة قل أن تتوفر في أدب أمة أخرى»( .)۸5واألدب اإلنكليزي ،ممثلاً

بديكنز ،من هذه القلة ،فيعرفون له «بساطة أسلوبه وسالمته»( .)۸6ونجدهم يدعون إلى هذا
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الجانب الفني المهم الذي يحرص عليه الكتاب الواقعيون في العالم ،ومع أن «هذه السهولة

قد ال تروق القارئ العادي ،ولكنها فن دقيق ،صعب المنال ،كان القصاص الروسي الكبير

تولستوي يجهد نفسه أشد الجهد لكي يظفر به ،وإن كان أكثر القصاصين يعني نفسه عند
تنقيح قصته بتعقيد المعاني وتعميقها ،فقد كان تولستوي يعنى نفسه بتسهيلها وتبسيطها ما
وسعه ذلك»( .)۸۷لقد اقترن األدب الواقعي بسهولة األسلوب واللغة ،ألنه أدب عامة الناس،
فال بد من أن يستمد من وسائلهم ،وهذا قد يدفعه إلى أن يستعمل اللغة العامية ،لكي يتم له

تمثيل الواقع بكل صدق.

وهناك ظاهرة أخرى يحددونها من خالل األدب الروسي ،أو العصر الذهبي لألدب

الروسي ،وهي «ظاهرة الحزن والتشاؤم المتغلبة على كتابات األدباء الروس ..وإن كان

يظهر لنا ألول وهلة وداعة المحزونين وطيبة القلقين»( .)۸۸ويرجعون ذلك إلى طبيعة األدب

الواقعي نفسه ،فهو ينعكس عن طبيعة المجتمع الروسي في مرحلة تاريخية محددة ،فليس
غريب ًا أن تظهر عليه هذه النزعة «ذلك ألن العصر الذهبي لألدب الروسي ،كان القرن التاسع

عشر حين ابتدأت األمم األوروبية تفيق بعد الثورة الفرنسية مطالبة بحقها في الحياة الحرة
التي ال تربط مستقبل األمة في يد ملك مستبد أو حاكم ظالم ..وكانت هذه الحياة الحافلة
باآلالم والبؤس التي عاناها الكتاب الروس أثناء القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين،

هي السبب المباشر في وجود كثير من الشخصيات الحزينة ،المضطربة ،المريضة األعصاب،

التي تمأل قصص أعظم الكتاب الروس أمثال دستوفسكي وتولستوي وجوركي»(.)88

ويؤكد الفكر النقدي هذه األسس النظرية من خالل نقده التطبيقي للقصة العربية التي

كانت قد تقدمت في مجال القصة الفنية ،بعد أن «ظلت طوائف القارئین والكاتبين زمن ًا طوي ً
ال
عالة على القصة الغربية ،هؤالء يقرأون ما يترجمه لهم أولئك»( .)۸۹فالقصة «بمعناها الحقيقي
ظلت مختفية في الشرق العربي ،ال تصافح النور ،وال تبرز في ضوء الشمس بشكل عملي

حتى أتيح للكتاب المصريون أن يقوموا بهذا العبء ،فأخرج «هيكل» للقراء «زينب»(.)89

والفكرة الرئيسة التي حرص النقاد العراقيون على تمكينها في األذهان ،من خالل

الكتابة عن القصة العربية ،هي تناول الواقع االجتماعي ،واالبتعاد عن األجواء الخيالية
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البعيدة عن حياة الناس االعتياديين ،وهذا ما فعله هيكل في قصته هذه «التي تناول فيها ناحية
حية من نواحي المجتمع المصري ،وهو الريف فاستطاع أن ينبه األذهان ويوقظ النفوس إلى

هذا الجانب الرائع من جوانب األدب»( .)۸۹ويعمل على إبعاد القصة العربية عن المضامين

البعيدة عن الحياة الواقعية ،مع أنه عالج الموضوع الواقعي فيها على نحو متكلف ،فقد جعل
منها «متحف ًا أو مخزن ًا ،حشر فيه كل ما علق بذاكرته من مناظر الريف وأدواته وأناسه وأطواره
ورص جميع ذلك رص ًا في تكلف ظاهر وإطناب مسئم»( ،)9۰أساء إلى جانب الفن فيها .ثم

«أعقبه األستاذ المازني»( )۹۱في الكتابة عن الحياة الواقعية «في قصته إبراهيم الكاتب التي لم
يحاول فيها أن يستوفي الحياة الريفية ويجمع شواردها ،وإنما استرسل على سجيته في سرد

حوادثه ولم يتناول من الحياة عامة والحياة الريفية خاصة إال ما احتاج إليه في بناء هيكل

قصته»( .)۹۲فهو خطوة متقدمة على هيكل ألن الموضوع الواقعي ال يطغى على جانب الفن

لديه.

وألن الكتابة عن الواقع ،أهم ما حرص النقاد العراقيون عليه من خالل كتابتهم عن

القصة العربية ،ال يرضون ألحد كتاب القصة المصريين إغفاله الواقع وترکه الحديث عن
مجتمع الطبقات الفقيرة ،وإن أجاد في الفن ،في مجموعته «الورد األبيض» ،التي منها
قصة «الواحة» التي أعجب بها باكتسوف مترجم «األيام» لطه حسين ،فهي «صورة مستمدة

من الخيال ال أقل وال أكثر»( )9۳و«كل ما فيها من عنصر قوي فهو عنصر المرأة ،أما أدواء

المجتمع غير ذلك الذي تسيطر عليه المرأة ،أما مجتمع الطبقات الفقيرة في مصر الذي ال
أثر فيه تقريب ًا للمرأة ،فتلك نواح قلما تحدث عنها القاص المصري»( .)9۳وهذا ما جعلها

تقصر عن أن تكون كاملة في الفن القصصي ،لعدم استجماعها كل أسسه ،فهي «لوال بعض
مالبسات فيها وتكلف ظاهر وخیال مجرد من أية ذرة من ذرات الواقع الذي هو من أسس

القصة واألقصوصة على حد سواء ،من أروع ما في المجموعة»(.)93

ويستعرضون بقية األسس النظرية للقصة الواقعية ،التي سبق لهم تأکیدها بالقصة

العالمية ،من خالل أحد «كتاب القصة الموهوبين»( )94وهو محمود تيمور الذي يعده بعض
النقاد «في طليعة القصصيين المصريين ،إن لم يكن زعيمهم على وجه التحقيق ،ولو في
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معالجة القصة القصيرة ..وقد برع ..في كتابة القصص المصرية الحديثة براعة صارت

حديث العرب والمستشرقين أيض ًا ،وقد نُقل كثير من قصصه إلى اللغات الحية»(.)94
ويتناول بالعرض «تحفته الجديدة»

()94

الواقعية «أبو علي عامل آرتست وقصص

أخرى» ،فقد «أبدع فيها ..في وصف األشخاص والبيئة بأسلوب رشيق ،وعبارة تمتاز

بالوضوح والدقة والسهولة الممتعة الجذلة ،وخفة الروح .والواقع أن أدب «تيمور» في
قصصه جميع ًا أدب حي واقعي ،بل طبيعي ،يقوم على الرأي الشخصي ،والتفكير الحر،
مستمد من الدرس والتجارب»( .)94ويستمر في وصف أدب محمود تيمور بما يدلل على
دقة النظرة ،واإللمام باألصول الفنية لألدب القصصي لدى األمم المتمدنة الراقية ،فمن
«األمور التي تجعل أسلوب تیمور ..رغم بساطته ..أكثر خفة على نفس القارئ ،وتستهويه

على متابعة كتابته في لذة ومتعة ،الدعابة والفكاهة وسخريته بالشخصيات ..وأغلب الظن أنه
في هذا الجانب يكاد ال يضارعه أحد ،إذ يصدر كل هذا عن طبع فياض ليس للتعمل فيه أثر

البتة ،ذلك ألنك ترى شخصيات تيمور الواردة في قصصه ظاهرة بوضوح وجالء ومملوءة
بالحياة .والمؤلف يتغلغل في أعماق نفس الشخص الموصوف لكي يبرز عقليته الحقيقية،
وهو فوق ذلك ،في دقة التصوير وحكاية الوقائع ووصف الحديث والسرد على األلسنة

المختلفة وباللهجات المتباينة ،آية ال تعدلها آية ،فهناك ما شئت من بسط وإسهاب ،وأعظم

من هذا كله أيض ًا تلك المعاني التي يلمع بها إلى الواقعة في دقة واتزان ،فتغني القارئ عن

التصريح العاري أو التلميح المبهم الغامض ،ولعل هذه األمور من أبرز ما تتميز به اآلداب
الحية لدى األمم المتمدينة الراقية»(.)94

على أن أبرز الكتاب الواقعيين في مصر «وال سيما بعد استقالل مصر الذي أغنى

األدباء عما كانوا فيه من شأن مناضلة اإلنكليز ،ومناوأة االستعمار منصرفين في ذلك عن

كيان المجتمع المصري نفسه»( )95هو «الفنان الكبير توفيق الحكيم»( )95الذي «سبق أوانه

السياسي ..بقصته العظيمة «عودة الروح» التي جمعت بين دقة الفن ،ونبض الحياة العامة
الواقعة»( )95على سبيل يقصد هدف ًا إصالحي ًا ،قصده أيض ًا في «مذكرات نائب في األرياف،

قصته اإلصالحية الفذة»( )95األخرى ،وإن كان هناك من يأخذ على (عودة الروح) ما أخذوه
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على (زينب) هيكل ،مما قد يسيء إلى جانب الفن فيها ،فهي «لم تخل كغيرها من حشد
المناظر ،ورصف الصور ،ولكن هذا في الحقيقة آخر ما يصح للناقد المنصف أن يذكره لها

من عيوب بالقياس إلى مزاياها األخرى .وبالنظر إلى أن هذا مقصود من المؤلف ،مقبول
في رواية حافلة بالشعور الحي والتصرف الفني المتقن»( )95ال سيما اتجاهها إلى التحليل
النفسي ،وهو أبرز ما تميز به الفن القصصي الواقعي ،والذي بوأ كاتبها منزلة رفيعة فهو يعد

«من أولئك األفراد القالئل الذين يعتد األدب العربي بوجهة نظرهم في النقد والتحليل

النفسي ،ذلك الذي يستند على دراسة علم السيكلوجيا»( )۹6إلى جانب العقاد ،الذي تعتمد
عنده كذلك «كتابة التراجم األدبية على أساس التحليل «السيكولوجي» النفسي ،والنقد
األدبي الصحيح»(.)97

وإذا كان األدب الواقعي يعمد إلى األسلوب السهل المبسط ،والتعبير باللغة العامية،

استنكروا ذلك عليه ،فرمی بعضهم «عودة الروح» بما فيها من «غثاثة اللغة العامية ..وركة
األسلوب وكثرة األغالط النحوية»( .)۹۸وكتب آخر عن (من األعماق) «وهو مجموعة صور
من الحياة المصرية ،كتبت بأسلوب بسيط»( )۹۹أنه ليس فيه ما يعيبه «سوى إدخال اللغة

العامية فيه»(.)99

وقد يلجأ الفكر النقدي بصدد التعريف باألسس الفنية للقصة الواقعية إلى النتاج

القصصي العراقي لكي يضع بين أيدي الكتاب العراقيين هذه األسس من خالل أدبهم،
ويتصدى محمود أحمد السيد لهذه المهمة في مطلع الثالثينيات من خالل ما كان يرسل

إلى إحدى الجرائد من أدب الشباب في القصة ،فيبدو له أنهم بعيدون عن الواقع يشطون

إلى بيئات خيالية فيوجب عليهم أن يأخذوا من الواقع فال بد من «أن تكون الحادثة من
أشباه الحوادث الواقعة ،إن لم تكن واقعة بذاتها»( .)100وهم «خياليون ،بعيدون عن استكناه
النفس البشرية ،ومعرفة أسرارها وخباياها ،والصفات الطبيعية الالصقة والكامنة فيها»(.)۱۰۰

فيطالبهم أن يكونوا أكثر قرب ًا من أسرار النفس البشرية ،منطلق ًا من اهتمام األدب الواقعي
بعنصر «التحليل النفسي والخلقي»( .)100وهذا في األدب الواقعي ،ينبغي أن يستغله الكاتب
القدير عليه في الدعوة للمثل العليا ،وهو مما لم يعمدوا إليه فمن «أغرب األقاصيص التي
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كتبت للجريدة ،واحدة عنوانها (اللص) صور فيها الكاتب حادثة حدثت له في بيته ذات
ليلة ،إذ رأی شبح ًا وخيالاً فحسبه لص ًا ،وسمع حركة أحدثتها الريح فخالها حركته ،فراح
يتجسم شعوره بالخوف والفزع األكبر حتى كاد يفقد صوابه .والظاهر أن الكاتب أراد أن

يصور لنا كيفية حدوث الوهم في اإلنسان في ظالم الليل ،إذ يرى األشباح فيخيل إليه أنه يرى
اللصوص والجن ،وهذا «رمز» ودرس ال بأس به ،ولكنه أخطأ التحليل النفسي ،وبدلاً من أن
يصور لنا جرأته ويرينا كيف أن الخوف يدفع اإلنسان أحيان ًا إلى ركوب متن الخطر ،واقتحام

األهوال أنشأ يرينا أن الخوف من اللص يذل اإلنسان ،ويمأل نفسه جبن ًا ،والكاتب من النشئ،
وهذا المثال في قصته شر مثال للناشئين .وقد تكون الحادثة واقعة ،ولكن نقل الواقع وحده

ال يكفي إن لم يكن فيه شيء من الدعوة بصورة دقيقة  -خفية  -للمثل األعلى»(.)100

فاألديب الواقعي ال ينسخ الواقع نسخ ًا بما يجعل منه (آلة فوتوغرافية) ينقل ما يشهد

من أحاديث كما هي «طبق ًا لألصل ،ألن (النقل) وحده لم يكن يوم ًا للفن سواء في ذلك

الرسم والموسيقى والشعر والقصة»( .)۱۰۰ولم يكن لخدمة الغاية التي يجب أن يرتبط بها
األديب الواقعي ،ذلك ألن محمود أحمد السيد ينطلق من اتجاه في الواقعية يحتم على

األدب الواقعي أن يتوفر على فكرة يعمل لها ،وعلى «شيء من المثلية ،أي تحبيب المثل

األعلى الذي يعتنقه المؤلف لقرائه»( .)۱۰۰وانطالق ًا من االتجاه نفسه ،يأخذ عبد الحق فاضل

على (ذو النون أيوب) ،عدم انتقائه الجوانب المضيئة للمجتمع وتصويرها ،واقتصاره «على

تصوير ناحية التذبذب والتفسخ دون ناحية التضحية واإلخالص في هذا المحيط الذي اعتاد
أفراده التطرف في االنحطاط أو السمو»(.)101

وال ينسى محمود أحمد السيد أن يقرر لهم طبيعة الحوار في القصة الفنية من خالل

إحدى أقاصيصهم التي أخرجها عدم فهم كاتبها لذلك من دائرة الفن ،فيجابه قارئها «وفي
صلب األقصوصة ،كالم للكاتب حماسي ،وجهه إلى األغنياء ،وهذا ما ال يسوغه الفن ،ألن

الكالم في القصص ألشخاصها أو أبطالها ال للمؤلف ،إال ما يتطلبه شرح الحوادث ،ثم
ختمها بالحث على تأسيس دار للعجزة ،فأخرج األقصوصة من دائرتها الفنية ،إذ جعلها
عادية»(.)102
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ويستمر السيد يستعرض لهم بقية األسس الفنية للقصة ،مما يتعلق بهيكلها العام ،ومما

يسميه (المادة األدبية األساسية الالزمة لتكوينها) ،ويؤكد وعي ًا متقدم ًا بنظرية القصة ،وإن لم
يفصل في الحديث عن عناصر هذه المادة األدبية واكتفى بذكرها ،يقول« :ونحن إذا تسامحنا

وأهملنا مطالبتهم بمعرفة األلوان الفنية الواجب صبغ القصة وتلوينها بها ،ال نستطيع أن
نهمل المادة األدبية األساسية الالزمة لتكوينها ..وهذه المادة قد يمكن تحديدها بالحادثة

ولو كانت عادية ،وبالتحليل النفسي والخلقي ،وبالفردية المصحوبة بالغرابة والشذوذ .هذا

في األقصوصة ،أما في القصة الكبرى والرواية ،فالحادثة ،ثم البطولة ،ثم العقدة أو الحيلة

التي تكون محور ًا لفصول القصة ،وتنكشف أو تنحل عند انتهائها .ثم التحليل النفسي
والخلقي يضاف إلى ذلك شيء من الغرام والحب»( .)۱۰۲فالقصة العراقية ،لدى هؤالء ،لم

توفق في الموضوع والفن ،وتفتقر إلى ما ال يمكن أن تقوم القصة إال به.

394

المنهج النقدي الثاني لتجديد األدب :مذاهب األدب الغربي

«هوامش المبحث الثاني  -الفصل الثالث»
 -الـواقعية –

(((1ينظر :الصراع بين القديم والجديد في األدب العربي ،جـ  ،۱ص .۱5۱–۱4۷
(((2ينظر :في سبيل المثال:
ارحموا الفالح ،جريدة نداء الشعب ،ص  ،1العدد  ۱۲ ،45آذار .۱۹۲6
مسكين العامل ،جريدة العالم العربي ،ص  ،۳العدد .۱۹۲7 ،1046
االعتناء بالعمال العراقيين المستخدمين في شركة النفط ،جريدة صدى العهد ،ص  ،2العدد ،3
.۱۹۳۰
العمال العراقيون ووجوب االعتناء بحالتهم ،جريدة صدى العهد ص  ،۱العدد .۱۹3۰ ،۹5
حول إضراب عمال السكك الحديدية ،جريدة صدى العهد ،ص  5العدد .۱۹3۰ ،۱۰3
في سبيل الزراع ،جريدة صدى العهد ،ص  ،۳العدد .۱۹31 ،۱۸۹
الئحة قانون للعمال العراقيين ،جريدة صدى العهد ،ص  ،۲العدد .۱۹3۱ ،۲1۲
في سبيل عمال السكك الحديدية ،جريدة صدى العهد .ص  5العدد .۱۹۳۱ ،۲۱4
قضية عمال السكك الحديدية أيض ًا ،جريدة صدى العهد ،ص  3العدد .۱۹۳۱ ،۲4۲
قضية العمال العراقيين ،جريدة صدى العهد ،ص  ،3العدد .۱۹31 ،۲62
جمعية العمال ،بيوت العمال ،جريدة صدى العهد ،ص  ،۲العدد .۱۹۳۱ ،3۱۲
في سبيل العمال ،جريدة صدى العهد ،ص  ،۲العدد .۱۹۳۱ ،3۱۳
حول جمعية أصحاب الصنائع ،جريدة صدى العهد ،ص  ،۲العدد .۱۹۳۱ ،316
السلفة الزراعية واحتياج أصحاب المكائن ،جريدة صدى العهد ،ص  ،۳العدد .1931 ،۳۲۱
في جمعية عمال المطابع العراقية ،جريدة صدى العهد ،ص  2العدد .۱۹۳۱ ،369
بيان للعمال العراقيين ،جريدة صدى العهد ،ص  ،۳العدد .۱۹۳۱ ،3۷۰
تأييد جمعية العمال العراقيين ،جريدة صدى العهد ،ص  ۳العدد .۱۹۳۱ ،378
العمال ينظمون حركاتهم ،مظهر جديد من مظاهر القوة واالتحاد في العمل النقابي ،جريدة
االستقالل ،ص  ،1العدد .1931 ،1553
الحكومة والفالح ،جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد .۱۹۳۱ ،۱6۲۲
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شكوى العمال العراقيين من إدارة السكك الحديدية ،جريدة صدى العهد ،ص  ،۱العدد ،5۸6
.۱۹3۲
في عالم الفقراء بين األمس واليوم ،جريدة صدى العهد ،ص  ۳العدد .۱۹3۲ ،۷۰۰
البطالة في العالم وإعانة العمال ،جريدة صدى العهد ،ص  1العدد .۱۹3۲ ،۷۰۲
سلفات الزراع ووجوب التريث في استيفائها ،جريدة صدى العهد ص  ،۱العدد .۱۹۳۲ ،۷۲۲
الفالح العراقي ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۳العدد  ۱4 ،۲4۹آب.۱۹3۲ ،
عيشة العامل ،حالة العامل العراقي وشقاؤه ،جريدة االخاء الوطني ص  ،۲العدد .1932 ،293
البطالة في العراق وواجب الحكومة تجاهها ،جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد .1932 ،1764
ابن الفالح يصرعه الموت بين الصخور جائع ًا ،جريدة االستقالل ص  ،۳العدد .1932 ،1804
بؤس الفالحين في العمارة ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۱العدد .۱۹33 ،341
آالم الفالح وبؤسه ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۱العدد .۱۹۳۳ ،۳65
واجبنا حيال الطبقة الفقيرة ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ۱العدد .1933 ،375
حول تشغيل العمال البطالين وإحصائهم ،جريدة االستقالل ،ص  ۳العدد .۱۹۳۳ ،۱۷۹۰
قانون العمال واالهتمام بشؤون الطبقات العاملة ،جريدة االستقالل ص  ،1العدد .۱۹33 ،1975
أيها الفالح ،من كدك نعيش وبأتعابك نتنعم ،جريدة االستقالل ص  ،۳العدد .1933 ،2039
الشباب العامل يجب أن ُينصف ،جريدة الثبات ،ص  ،۳العدد .۱۹۳4 ،۳۱
من مصائب العمال ،جريدة الطريق ،ص  ،۲العدد .۱۹34 ،3۲۱
مشكلة العمال في مصر وهياجهم ،جريدة الطريق ،ص  ،۳العدد .۱۹۳4 ،۳۸۹
بيوت الفقراء ،جريدة الطريق ،ص  ،1العدد .۱۹۳4 ،4۰۷
حول البطالة في العالم والبطالة في العراق ،جريدة الطريق ،ص  ۱العدد .1934 ،424
الئحة قانون العمال التي تنظر فيها اللجنة المختصة في المجلس النيابي اآلن ،جريدة االخاء الوطني،
ص  ،1العدد .۱۹۳4 ،5۸5
نكبة فادحة تحل بالفالح العراقي ،واجب الحكومة في إسعافه جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۱العدد
.۱۹۳4 ،6۱۰
الفالح العراقي وما يعانيه في يومه الحاضر ،جريدة االخاء الوطني ص  ،۱العدد .1934 ،664
حال الفالح عندنا ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۱العدد .۱۹34 ،۷۰۸
أنقذوا الفالح من براثن المرابين ،جريدة االخاء الوطني ،ص  1العدد .۱۹۳4 ،۷۲۲
جمعية العمال ،جريدة العندليب ،ص ،۲العدد .۱۹۳5 ،4
مرشد العمال وأصحاب الحرف والمعامل ،جريدة العندليب ،ص  3العدد .1936 ،47
(((3ينظر :الحركة التجديدية في العراق وواجب المشتغلين بها ،جريدة اإلخاء الوطني ،ص  ،6العدد
.۱۹۳3 ،405

396

المنهج النقدي الثاني لتجديد األدب :مذاهب األدب الغربي

(((4ينظر :طبقة العمال في العراق ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۱العدد .۱۹32 ،۱۳۱
(((5ينظر :أهم نظريات العصر الحاضر ،التحليل المنطقي للحوادث ،تطبيق نظرية المادية التأريخية،
جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۳العدد  ..۱۹۳۲ ،4۱۲و«کارل مارکس ،مذهبه التاريخي واالقتصادي»،
جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۱العدد .۱۹۳۳ ،۳۲۷
(((6ينظر :بين القصص والتاريخ ،نظرات وآراء ،شاؤول حداد ،جريدة اإلخاء الوطني ،ص  ،3العدد
 ۱۹ ،۲۳۲تموز.۱۹3۲ ،
(((7ينظر :معجم العراق ،ج  ،۲ص .۲۲4
(((8ينظر :إهمال الحكومة شؤون العمال ،جريدة األخبار ،ص  ،۱العدد  ۱۸ ،۹۱تشرين الثاني.۱۹3۱ ،
(((9ينظر :معجم العراق ،جـ  ،۲ص .۲۲6 – ۲۲5
( (1(1ينظر :مشروع الفلس ،نريد العمل الجدي السريع في هذا المشروع ،جريدة العقاب ،ص  ،1العدد
.۱۹33 ،۱3
مشروع الفلس ،متى يظهر لحيز الوجود ،جريدة االستقالل ،ص  ،3العدد .۱۹۳3 ،۱۹۷5
إلى الشباب ،الفلس ،جريدة الثبات ،ص  ،1العدد .۱۹34 ،۲۱
مشروع الفلس ،يد الشباب ،جريدة العقاب ،ص  ،1العدد .۱۹34 ،۲۲
مشروع الفلس ،نحو التضامن الحقيقي ،جريدة العقاب ،ص  ،3العدد .۱۹34 ،۲۳
مشروع الفلس ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،3العدد .۱۹۳4 ،۳6۱
أين مشروع الفلس ،جريدة العندليب ،ص  ،۲العدد .۱۹35 ،34
( (1(1الحركة النسوية والشعب ،أمينة علي صائب الرحال ،جريدة صدى العهد ،ص  ۳العدد .1932 ،641
( (1(1منها الحالة االجتماعية للعشائر العراقية ،عبد الرزاق الحسني ،مجلة لغة العرب ،ص  ،673الجزء 9
من السنة  ،۷عن شهر أيلول/سبتمبر ،سنة .۱۹۲۹
( (1(1بي بروا ،مجلة لغة العرب ،ص  ،۲4۱الجزء  4من السنة .۱۹۲۸ ،6

( (1(1مما جاء في تقرير لجنة الخبير التربوي منرو أن منهج التعليم في العراق مثقل بالمواضيع اإلجبارية،
إال أنه من خيرة المناهج المؤسسة على نظام الترويض العقلي .ويبين أن غاية التعليم القائم على
هذا النظام التوظف لدى دوائر الحكومة .ثم يوصي بأن التعليم النظري خطر على استقرار الحالة

السياسيةُ ...ينظر :تقرير لجنة الكشف التهذيبي ،ص .40 ،3۸

( (1(1هدم نظرية الترويض العقلي  ،-1-أحمد حقي الحلي ،جريدة االخاء الوطني ص  ،4العدد ،408
.۱۹۳۳
( (1(1ينظر :التعليم العملي والتعليم النظري ،جريدة صدى العهد ،ص  ،1العدد .1930 ،۱۳۰
( (1(1ينظر :المدرسة القديمة والجديدة ،خطبة ألقاها قاسم افندي خليل في حفلة متخرجي دار المعلمين،
جريدة االخاء الوطني ،ص  ،5العدد .۱۹۳۲ ،۲۰۹
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( (1(1المصدر نفسه.
( (1(1ينظر :التعليم الريفي والزراعي في العراق ،متي عقراوي ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۱العدد ،5۲۱
.۱۹3۳
( (2(2حول التعليم الشعبي ،جريدة االستقالل ،ص  ،۱العدد  6 ،۲۱۱4آذار.۱۹34 ،
( (2(2ينظر في سبيل المثال:
لمن القصور تكاثرت خيراتها ،قصيدة البائس ،جريدة العالم العربي ،ص  3العدد .1927 ،1090
نكبة الفالح ،قصيدة للزهاوي ،مجلة لغة العرب ،ص  ،5۲۹الجزء  ،۷من السنة  1عن شهر تموز،
.۱۹۲۹
خاتمة الفقراء ،جريدة األخبار ،ص  ،۳العدد .۱۹۳۱ ،۹۰
أيها الفالح ،قصيدة ألحمد حقي الحلي ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ۳العدد .1932 ،284
إلى العمال ،قصيدة لحافظ جمیل ،جريدة صدى العهد ،العدد .۱۹۳۲ ،۷۰۰
الرزق ،أنشودتنا إلى البائسين ليس غير ،أما حضرات المترفين الناعمين فال نريد منهم أن يقرؤوها
فأنشودة العزاء ال توجه إال إلى الحزين ،قصيدة لمحمد األسمر ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،3العدد

.۱۹۳۳ ،۳۳۹

إلى العمال ،القصيدة الرائعة الفتانة التي ألقاها كبير الشعراء ،حضرة األستاذ معروف الرصافي ...في
حفلة العمال ،جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد .۱۹۳۳ ،۱۷۸۲

( (2(2ينظر :الصراع بين القديم والجديد في األدب العربي ،جـ  ،۱ص  167-165و :الرومانطيقية
ومعالمها في الشعر العربي الحديث ،ص ۹6

( (2(2األدب المقارن ،ص .۳۹۳

( (2(2أبحاث في علم ما بعد الطبيعة ،أصباغ الحقيقة –  ،۲مجلة األقالم ،ص  64العدد الثاني.۱۹۲۸ ،

( (2(2ينظر :خيال العرب في الجاهلية ،مجلة األقالم ،ص  ،۱4۲ – ۱4۱العدد السابع والثامن ،السنة
األولى.۱۹۲۸ ،

( (2(2ينظر :الصراع بين القديم والجديد في األدب العربي ،جـ  ،۱ص .۳4۸ -34۷

( (2(2األدب المقارن ،ص .۲۹۷

( (2(2لم يتحدث الناقد العراقي عن مصطلح الرواية الواقعية إال من خالل إشارات ضئيلة لم نشأ إغفالها
ألن ذلك إجحاف بحق المعرفة النقدية لتلك المرحلة ،وسنترك للقارئ أن يقف على هذه اإلشارات
في مواضعها .أما عن المسرحية الواقعية ،فلم يترك لنا شيئ ًا.
( (2(2األدب الواقعي ،مجلة األقالم ،ص  ،5۳العدد الثاني ،مارت ،السنة األولى .۱۹۲۸
( (3(3الحرب والخمر والنساء ،عرض وتعليق على كتاب طريف ،ابراهیم فتوحي ،جريدة االخاء الوطني،
ص  ،3العدد  ،۱۹6األحد ۱۲ ،حزيران.۱۹3۲ ،
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( (3(3إدکار واالس ،الروائي والقصصي اإلنكليزي الكبير ،هل يمكن مقارنته بالروائي الخالد الذكر
جارلس ديكنز ،جريدة األخبار ،ص  ،3العدد  ۱۱ ،۱۷۷آذار .۱۹۳۲
( (3(3البعث ،للقصصي الكبير وشيخ أدباء الروس ،ليون تولستوي ،تلخيص وتعليق محمود ،جريدة
االخاء ،ص  ،۳العدد  ۸ ،5۹شباط.۱۹۳۲ ،
( (3(3الورد األبيض ،مجموعة أقاصيص مصرية ،وصورة من الفن القصصي الحديث لألستاذ محمد أمین
حسونة ،لناقد أدبي عراقي ،جريدة االخاء الوطني ،ص  3العدد  ۳۰ ،5۲۲تشرين الثاني.۱۹3۳ ،
( (3(3األدب الواقعي ،مجلة األقالم ،ص  ،53العدد الثاني ،مارت ،السنة األولى .۱۹۲۸
( (3(3األدب المكشوف ،فكتور مرغريت ،وهربرت دافيد لورنس ،دراسة وتعليق ،بقلم (م.ع) ،جريدة
اإلخاء الوطني ،ص  ،3العدد .۱۹۳4 ،5۷5
( (3(3األدب الواقعي ،مجلة األقالم ،ص ...54 ..53
( (3(3فن القصة ،لطفي بكر صدقي ،جريدة االستقالل ،ص  ،3العدد .۱۹3۲ ،۱۷۳6
( (3(3في العدد الثاني والرابع والخامس ،السنة الثانية.
( (3(3الحرب والخمر والنساء ،عرض وتعليق على كتاب طريف ،ابراهيم فتوحي...
( (4(4الجنسية أو األدب المكشوف ،حسن مرزة ،مجلة النشء الجديد ،ص  ۲۹6العدد الرابع والخامس،
السنة الثانية.۱۹۲۸ ،
( (4(4األدب الواقعي ،مجلة األقالم ،ص .....53
( (4(4يقول تيموفييف ،صاحب (نظرية األدب)« :كما نعرف أن في نفس ما يقطفه الفنان من الحقائق
الحياتية من أجل التعبير ،نجد تقييمه لهذه الوقائع ،ونجد عقيدته وأفكاره التي تتصل بهذه الوقائع».
مشكالت المضمون والشكل في العمل األدبي ،ص  ...۲4ويقول بوروف ،صاحب (الجوهر
الجمالي للفن)« :إن الفن يعكس الحياة حق ًا ،ولكنه يعكس نطاق ًا خاص ًا منها فقط ،األيديولوجية»،
المصدر نفسه ص .۱۷
( (4(4البعث ،للقصصي الكبير ،وشيخ أدباء الروسي ،ليون تولستوي ،تلخيص وتعليق محمود.....
( (4(4اآلثار الكاملة ألدب ذي النون أيوب ،المجلد األول ،المجموعة الرابعة ،وحي الفن ،قصة مؤامرة
األغبياء ،ص  .۳۰۸ولقد ترجم الكاتب في هذه القصة لحياته وتحدث عن تطوره الفكري وآرائه في
األدب على لسان بطل قصته ولهذا اتخذها بعض الباحثين وثيقة لترجمة حياة الكاتبُ ..ينظر :نشأة
القصة وتطورها في العراق ،ص .۲6۰
( (4(4اآلثار الكاملة ألدب ذي النون أيوب ،المجلد األول ،المجموعة الرابعة ،وحي الفن قصة مؤامرة
األغبياء ،ص .۳۰۹
( (4(4الحرب والخمر والنساء ،عرض وتعليق على كتاب طريف ،ابراهیم فتوحي.....
( (4(4المصدر نفسه.
( (4(4البعث ،للقصصي الكبير ،وشيخ أدباء الروس ،ليون تولستوي ،تلخيص وتعليق محمود....
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( (4(4اآلثار الكاملة ألدب ذي النون أيوب ،المجلد األول ،المجموعة الخامسة ،الكادحون ،في سبيل
مجد العرب ،توطئة ،ص .۳۰5
( (5(5المصدر نفسه ،ص .۳5۱

( (5(5ما هو األدب؟ أحد تعريف له وتحديد لمعانيه ،بحث مختار من مكسيم غوركي زعيم كتاب روسيا
الحديثة  ،-3-ترجمة عباس حافظ ،جريدة الطريق ،ص  ۳العدد .۱۹34 ،۳6۹

( (5(5ينظر :األدب المقارن ،ص .3۹۷

( (5(5ما هو األدب  -۳-ترجمة عباس حافظ...

( (5(5السياسة واألدب ،محمد الهاشمي ،جريدة األخبار ،ص  ،۱العدد  ۲۹ ،۱۸۷تشرين الثاني.۱۹۲۲ ،

( (5(5المصدر نفسه.

( (5(5ينظر :المبدأ في األدب ،ز .ك .جريدة االستقالل ،ص  ،۳العدد .۱۹۳4 ،۲۲55

( (5(5األدب والحرية ،عبد الحق فاضل ،مجلة المجلة ،ص  ،4۹۰العدد  ۱6 ،۲۰تموز ،السنة األولى،
.۱۹۳۹

( (5(5ينظر :المصدر نفسه.

( (5(5ينظر :فكرة المساواة وتأثيرها في األدب العصري ،عبد الغني شوقي ،جريدة النهضة العراقية ،ص،۳
العدد .۱۹۲۸ ،6۱

( (6(6األدب والحرية ،عبد الحق فاضل ،ص ...۹4۳

( (6(6المصدر نفسه ،ص .۹4۰
( (6(6نفسه ،ص .۹4۳

( (6(6نفسه ،ص .۹44-۹43

( (6(6نفسه ،ص .944
( (6(6نفسه ،ص .۹44
( (6(6السر والتر سكوت ،وأثره في األدب اإلنكليزي ..بمناسبة مرور مائة عام على وفاته ،تتمة ،خدوري
خدوري ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۳العدد  ۲۸۸األربعاء ۲۸ ،أيلول.1932 ،
( (6(6الحلم ،جريدة االستقالل ،ص  ،۳العدد .۱۹۳۲ ،۱۷۲۸
( (6(6السر والتر سكوت ،وأثره في األدب اإلنكليزي ...بمناسبة مرور مائة عام على وفاته ،تتمة ،خدوري
خدوري....
( (6(6قصص محمود أحمد ،کتاب الطالئع  ،-۱ -شاؤول حداد ،جريدة النهضة العراقية ص  ،3العدد
.۱۹۲۹ ،4۳۷
( (7(7ينظر :اآلثار الكاملة ألدب ذي النون أيوب ،المجلد األول ،المجموعة الثالثة ،صدیقي ،مقدمة،
ص.۱64
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( (7(7بين القصص والتاريخ ،نظرات وآراء ،شاؤول حداد ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۳العدد ۱۹ ،۲۲۸

تموز.۱۹۳۲ ،
( (7(7السر والتر سكوت ،وأثره في األدب اإلنكليزي ...بمناسبة مرور مائة عام على وفاته ،تتمة...
((7(7السر والتر سكوت ،وأثره في األدب اإلنكليزي ..بمناسبة مرور مائة عام على وفاته خدوري خدوري،
جريدة االخاء الوطني ،ص  ،3العدد  ،۲۸۷الثالثاء ۲۷ ،أيلول.۱۹۳۲ ،
( (7(7اآلثار الكاملة ألدب ذي النون أيوب ،المجلد األول ،المجموعة األولى ،رسل الثقافة ،المقدمة،
ص.۱۱
( (7(7حتى عام  ،۱۹۲۹لم يستطع النقل عن الروسية سوى كاتب واحد هو سليم قبعين صاحب مجلة
االخاء ،الذي كتبت عنه مجلة لغة العرب ،تقول« :هو وحده ينقل إلى لغتنا المبينة أفكار كتبة الروس،
ولواله لما عرفنا شيئ ًا من حملة العلم واليراعة من ذلك القوم ،».قصص روسية ،مجلة لغة العرب،
باب المشارفة واالنتقاد ،ص  ،653الجزء  ،۸من السنة  ،۷عن شهر آب ،سنة .۱۹۲۹
( (7(7حاول بعضهم الكتابة في القصة التحليلية متأثر ًا باهتمام األدب الواقعي بهذا الجانب الفني ،واهتمام
القصة الروسية به خاصة ،فكتب (ذو النون أيوب) قصة «تیفوئید» وهي «أقصوصة تحليلية ممتعة»،
متأثر ًا بقصة «تیفوس» للكاتب الروسي جيكوف .ينظر« :تيفوئيد» ،بقلم ذنون أيوب ،مجلة المجلة،
ص  ،3۹۰العدد  ۱6 ،۸كانون الثاني ،السنة األولى ..۱۹۳۹ ،وكتب فيها غيره ُينظر مثالً :اللقاء ،قصة
تحليلية ،صورة من صور الفن القصصي الحديث جريدة صدى العهد ،ص  ،4العدد .۱۹۳۱ ،۳5۱
«شعاع» ،قصة تحليلية معمر خالد الشابندر ،جريدة االستقالل ،ص ۲العددد ..۱۹۳۲ ،۱۷4۲
أقصوصة تحليلية عراقية ،جريدة االستقالل ،ص  ۳العدد « ..۱۹۳۲ ،۱۸04نهاية» ،قصة تحليلية
واقعية ،جريدة االستقالل ص  ،3العدد « .۱۹۳۲ ،۱۸36شباب» ،قصة تحليلية ،جريدة االستقالل،
ص  ،۳العدد « ..۱۹۳۲ ،۱۸4۷انقالب» ،قصة تحليلية ،جريدة االستقالل ،ص  ،3العدد 1847
.1932
( (7(7فن القصة ،لطفي بكر صدقي.....
( (7(7الحلم ،جريدة االستقالل.....
( (7(7اآلثار الكاملة ألدب ذي النون أيوب ،المجلد األول ،المجموعة الرابعة ،وحي الفن قصة مؤامرة
األغبياء ،ص .3۰۸ -۳۰۷
( (8(8المصدر نفسه ،ص .....3۰۷
( (8(8المصدر نفسه ،ص .۳۰۸
( (8(8إدکار واالس الروائي القصصي اإلنكليزي الكبير ،هل يمكن مقارنته بالروائي الخالد الذكر جارلس
دیکنز؟ جريدة االخبار .....و ُيالحظ في النص األول خطأ نحوي يتمثل في نصب الكلمات (شاسع
وظاهر ووصف وجميل وخالب وتحليل ودقيق) والصحيح رفع هذه الكلمات.
( (8(8فن القصة ،لطفي بكر صدقي.....
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( (8(8الحلم ،جريدة االستقالل.....
( (8(8المصدر نفسه.
( (8(8اآلثار الكاملة ألدب ذي النون أيوب ،المجلد األول ،المجموعة الرابعة ،وحي الفن قصة مؤامرة
األغبياء ،ص .۳۰۹
( (8(8وحي الفن ،المجموعة الرابعة ،عبد الحق فاضل ،مجلة المجلة ،ص  ،3۸۷-3۸6العدد 16 ،8
كانون الثاني ،السنة األولى.۱۹3۹ ،
( (8(8الحلم ،جريدة االستقالل.....
( (8(8محمود تيمور واألدب القصصي ،م .م ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۳العدد  ۱۰ ،6۰۹نیسان۱۹34 ،
وفي كالم الكاتب خطأ نحوي يتمثل بقوله« :للكتاب المصريون» ،والصحيح «للكتاب المصريين».
( (9(9األدب والحرية ،عبد الحق فاضل ،مجلة المجلة ،ص .۹4۲
( (9(9محمود تيمور واألدب القصصي ،م .م...
( (9(9األدب والحرية ،عبد الحق فاضل ،مجلة المجلة ،ص .....۹4۲
( (9(9الورد األبيض ،مجموعة أقاصيص مصرية وصورة من الفن القصصي الحديث لألستاذ محمد أمین
حسونة ،لناقد أدبي عراقي.....
( (9(9محمود تيمور واألدب القصصي ،م .م.....
( (9(9األدب والحرية ،عبد الحق فاضل...
( (9(9عودة الروح ،تحليل وتلخيص ،بقلم م .ع ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،3العدد .1933 ،4۳۷
( (9(9عباس محمود العقاد ،م .ع ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،3العدد .۱۹۳۳ ،53۲
( (9(9عودة الروح ،تحليل وتلخيص ،بقلم م .ع...
( (9(9من األعماق ،جريدة االستقالل ،ص  ،۳العدد .۱۹۳۳ ،۱۹5۲
((1(10فجر القصة في العراق ،محمود أحمد السيد ،جريدة البالد ،ص  ،3العدد  2 ،170حزيران ،السنة
.۱۹۳0 ،۱
((1(10برج بابل ،عبد الحق فاضل ،مجلة المجلة ،ص  ،764العدد  16 ،16أيار السنة األولى.۱۹۳۹ ،
((1(10فجر القصة في العراق ،محمود أحمد السيد....
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-3الرمزية أو مذهب الغموض
دخلت الرمزية الفكر في العراق نق ً
ال ومتابعة ،تفتقد ظروفها التاريخية .فقد ظهرت

الرمزية  -مذهب ًا أدبي ًا غربي ًا  -في النصف الثاني من القرن التاسع عشر رد فعل على الحركة
العلمية الوضعية التي ظنت في العصور الحديثة ،أن في مقدرتها أن تصل بوسائلها العلمية،

وبالعقل الواعي إلى حقائق األشياء .فردت هذه الحركة األدبية  -من خالل تصورها الفلسفي -

منكرة ذلك ألن األشياء الخارجية ال وجود لها ،وهي ال ترى فيها غير الصور الذهنية التي
تنعكس في مداركنا عنها .فأي شيء خارجي ال يستمد وجوده إال من الصور الذهنية التي
لدينا عنه ،وفيما عدا هذه الصور ،ليس له وجود بذاته ..هذا بالنسبة إلى العالم الخارجي ،أما

بالنسبة إلى عالم النفس ،فإن عقلنا الواعي عقل محدود ،إذ إن خلفه حق ً
ال فسيح ًا من العقل

الالواعي ،أي العقل الباطن ،وهي تقصد کشف مجاهل هذا العقل الالواعي( .)1ومن خالل

تصورها الفلسفي ردت الرمزية على البرناسية التي فيها الدعوة إلى الموضوعية في الخلق
األدبي ،والمالحظة الدقيقة لصور األشياء الخارجة عن نطاق الذات ،والثقة الكبيرة بالعلم

بأنه سيحل جميع مشكالت اإلنسانية( .)۲وردت كذلك على الرومانتيكية التي أسرفت في
استخدام الشعر وسيلة للتعبير عن الذات(.)3

وكانت الدعوة إلى التأثر بالمذهب الرمزي إحدى دعوات التجديد في أدبنا العربي

الحديث .وقد انتقلت عدوى الشعر الرمزي من الشعر الفرنسي «الى الشعر العربي على يد
طائفة من شعراء لبنان .وإن كانت الرمزية نزعة أدبية قد ظهرت في أدب الروائيين والشعراء

خارج لبنان أيض ًا أمثال توفيق الحكيم وبشر فارس .ولكن هذه الطائفة من شعراء لبنان هم
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الذين مثلوها في شعرهم ودافعوا عنها وبذلك لم تكن الرمزية لتعني عندهم سوى تقليد
الشعراء الرمزيين في فرنسا باإلضافة إلى ما تعنيه من داللة اجتماعية في موقف الشاعر وهي

الهروب من الواقع والتخلي عن االلتزام االجتماعي والبحث عن كل ما ال يقبل التحديد

بطبيعته تلهي ًا بالفن عن مواجهة الحياة االجتماعية .وصادفت هذه النزعة عند أصحابها من

شعراء لبنان نزعة إقليمية ضيقة ،فأخذوا يتوقون إلى إحياء التأريخ الفينيقي ويتغنون بأمجاده
ويبحثون عن أصالتهم القومية في ذكرياته وأساطيره .ووجدوا في حقب اآلداب األوروبية

وتنوع فنونها ومذاهبها ما زادهم بعد ًا عن األدب العربي ،فهم منفصلون بوعيهم عن الشعور
القومي العربي وهم منفصلون بتكوينهم عن التراث األدبي للغة العربية مستغرقون في اآلداب

األوروبية .ولذلك أخذوا يبدعون في هذا الشعر الذي يحتضن العواطف الذاتية في لغة كلها

رموز وظالل وصور مستمدة من األدب الفرنسي في دائرة فنية ضيقة .ويرى انطون غطاس
کرم أن الرمزية في لبنان كانت رد فعل في وجه الرومانسية المائعة واألدب الصناعي يقصد
أدب الوشي والزخرف وتزويق الكالم .ويرى أنها جاءت أيض ًا تحت تأثير الشعور بضرورة
التعبير عن حياة جديدة ووعي جديد ،ولما أعوزت الوسيلة األدائية لجأ أصحابها إلى األسرار

التي لجأ إليها قبلهم أساتذتهم من الشعراء الغربيين .والحقيقة أن الرمزية في هذه المرحلة
من ثالثينيات هذا القرن كانت هواء يتنفس فيه الشعراء والكتاب الرومانسيون جميع ًا وال
يجدون في هذه المسحة الرمزية التي تلقي ظاللها على أسلوبهم غضاضة بل يرون فيها

أجنحة من التسامي تزيدهم تعالي ًا عن الواقع وإمعان ًا في معانقة الجمال في تجرده المطلق.

ولذلك يندر أال نعثر على هذه الصور الرمزية في شعر الشعراء الرومانسيين والكتاب على

حد سواء في مصر أو سورية أو لبنان ...وفي الثالثينيات أيض ًا شاعت ترجمة الشعر الرمزي
عن األدب الفرنسي»( ،)4تصاحب ما أخذوا يكتبونه عن الرمزية للتعريف بها(.)5

وقد وقف الفكر في العراق على األصول النظرية للرمزية ،إال أنه لم يعكس في كتابته

عنها ،ما يدلل على فهم متقدم بكل جوانبها النظرية ..ما أدرکه من نظرية الرمزية في الشعر،
هو جانب الغموض ،فسمى هذا المذهب األدبي مذهب الغموض ،إذ يقوم على «الجمل
الغامضة»( )6و«غرابة المعنى الذي ال يحتكم إلى المنطق والعقل»( )6و«الخيال الملتوي»

()6
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الذي هو «ضرب من الغباوة والكذب»( )6لدى بعض النقاد .وبذلك أكد معرفته بالجانب

المهم من جوانب النظرية الرمزية ،الذي به سماها(.)7

کتب بعض النقاد عن بعض القصائد التي كتبت على أنها من الشعر الرمزي ،أن صاحبها

احتج بدعوی «لذاذة المعنى ..وجودة أسلوبها ودقة تفسيرها ..ويشير إلى مغزی الجمل

الغامضة»( .)۸فالغموض اقترن باألدب الرمزي وعرف من خالله ،وهذا كان فهم ًا عام ًا عن
هذا المذهب في األدب الغربي ،إذ أطلق عليه أدباء مصر (مذهب الغموض) كذلك ..وقد
كتب طه حسين عن قضية الغموض في األدب ،ممثلة بهذا المذهب في األدب الغربي من
خالل قصيدة بول فاليري (المقبرة البحرية) ،وعرض لما دار من نقاش بين أدباء فرنسا

حولها(.)9

وأكد هذا الفهم نقاد عرب آخرون من خالل بعض ما كتبوه ،مما نشرته لهم الصحافة

العراقية ،فكتب بعضهم عن المذاهب التي يذهب إليها شعر أبي ماضي فهو إلى جانب التزامه

المذهب االبتداعي أي الرومانتيكي ،له مذهب آخر في الشعر ،غير المذهب االبتداعي« ،فإنه

كلف بالشعر الرمزي ..وأبو ماضي في هذا الضرب من الشعر كثير ًا ما يهجم على المعنى أو

يستكرهه ،فيقصر البيت أو القصيدة عن أداء الفكرة ،فيعي القارئ عن استيضاحها ،وشأن

أبي ماضي في الغموض ،شأن شاعر فرنسي رمزي ،يقال له اسطفان ماالرميه»(.)10

لقد عسر تفسير هذا المذهب األدبي وإيضاحه ،وتضاربت اآلراء في تحديده واختلطت

عليها الحقيقة في أمره فذهب معظمها إلى أن الغموض كل أركانه ومجمل شروطه األساسية،

وأن كل أدب غامض هو أدب رمزي(.)11

وقد ناقش الفكر النقدي في العراق قضية الغموض ،أو (التعقيد األدبي) كما سماها

بعد أن عينها في هذا المذهب األدبي ،والتمس لها أسبابها ،وأول هذه األسباب« ،ضعف

األسلوب في التعبير عن الشعور .وثانيها ،غرابة التعبير وعدم انطباقه على الطريقة المألوفة
عند جمهور القراء .وثالثها ،نقص جزء مهم في الصورة التي يتخيلها الشاعر ويريد إبالغها

إلى النفوس .ورابعها ،ازدحام جملة من الصور الفكرية وتداخلها في رقعة واحدة ضيقة
بحيث يتعب العين تبينها دفعة واحدة ،ويجهد الذهن تصور عالقة أجزائها بعضها ببعض.
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وخامس ًا ،إظهار القطعة الفنية قبل نضوجها في الفكر ،وقبل اختمارها في النفس .وسادس ًا،
ابتعاد الصورة التي يرسمها الشاعر عن تصور الجمهور ومداركهم مما هو مألوف عندهم

ومعهود لديهم في معارفهم ومشاعرهم الماضية والحاضرة ،حتى في معارفهم ومشاعرهم
التخيلية .وأجزاء الصورة الخيالية التي ترتسم في ذهن اإلنسان تتكون في الحقيقة من المواد

التي تتألف منها معارفه ومشاعره الماضية والحاضرة عينها .هذه هي العوامل األساسية
لغموض لغة الشعر والبيان إذا كنا نستند في بحثنا إلى الحقائق الصريحة»( .)۱۲ولعله يقترب

في السبب الثاني واألخير من إدراك مصدر الغموض الذي عليه هذا االتجاه ،كما يفسره
دعاة الرمزية .فالشاعر الذي يكتب في هذا المذهب األدبي إنما يعبر بطريقة غير الطريقة

المألوفة في التعبير عند عامة الناس .وذلك إنما يرجع إلى تفسيرهم الخاص لوظيفة الشاعر
أو لمدلول كلمة الشعر ،فالشعر نوع من العواطف الشعرية الحساسة ،والخوالج النفسية التي

تتولد من عوامل مختلفة .والشاعر يعبر عن هذه الخوالج والعواطف ،بعيد ًا عن تلك العوامل
والظروف الطبيعية التي نشأت عنها .ولما كانت اللغة وسيلة التعبير ،فإنهم يخرجون اللغة

عما وضعت له من الحاجات العالقة بالحياة ،فهي بعيدة عن أن تكون أداة تحديد ودقة ونقل

للحقائق لديهم كما هي لدى عامة الناس( ..)۱۳إن تفسير الرمزيين لوظيفة اللغة ،إنما ينطلق من
النظرة الفلسفية التي صدروا عنها في ردهم على الحركة العلمية الوضعية ،في تفسير عملية
المعرفة واإلدراك للعالم الخارجي «باعتبارها صلة بين هذا اإلدراك والعالم الخارجي ،فإذا

صح أن العالم الخارجي ال وجود له خارج الذهن البشري ،وال يتمثل الوجود إال في الصور
التي ندركها عن هذا العالم ،فقد أخذ األدباء والشعراء ينكرون على اللغة قدرتها على أن

تنقل إلينا حقائق األشياء ،وقالوا إنها ال تعدو أن تكون رموز ًا تثير الصور الذهنية التي تلقيناها
من الخارج أو كوناها من الجمع بين أشتات من الصور التي تلقيناها من ذلك الخارج وعلى
هذا األساس ال تصبح اللغة وسيلة لنقل المعاني المحدودة أو الصور المرسومة واإلبعاد،

وإنما تصبح وسيلة لإليحاء»( .)۱4فالشاعر الرمزي يدرك ما في العالم الخارجي من أشياء

إال أن قيم هذه األشياء تتغير عنده في التعبير أو اللغة حتى انها لتتحد وتتمازج في تناسق
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يتجاوب فيه أصداؤها ،وحتى ليعبر مث ً
ال عن معطيات حاسة من الحواس بما يعبر به عن
معطيات حاسة أخرى وهذا ما يسمى في الرمزية بالتبادل الحسي(.)15

لقد أشار الناقد العراقي إلى مصدر الغموض لدى الشاعر الرمزي وهو التعبير بطريقة

غير مألوفة ،لكنه لم يقدم ما يسنده من التفسير الفلسفي لعملية اإلدراك ،ثم التعبير عن هذا

اإلدراك باللغة بحيث تنفصل األلفاظ عن معانيها المألوفة كما تنفصل األشياء الخارجية عن

حقائقها المألوفة المرتبطة بها ،فيعبر الشاعر عن هذه األشياء منفصلة عن حقائقها بألفاظ

منفصلة عن معانيها وهي طريقة غير مألوفة في التعبير ..الناقد العراقي يعرف أن األلفاظ
تنفصل عن معانيها الموضوعة لها ،لكنه ومن خالل ما كتبه لم يسند هذه الحقيقة بالتفسير
الفلسفي الذي قدمته النظرية الرمزية ..هو فقط ،ذكر تلك الحقيقة التي لم تكن لتحظى بتأييد
منه ،فهو ال يرضى أن تنفصل األلفاظ عن معانيها ،فإذا «لم تتمكن القصيدة من بيان المعاني
التي يودعها الشاعر فيها ،فهي إذن ليست قصيدة ،ولك أن تسميها ما شئت ،إن لم تستطع أن

تودع المعاني التي تريدها ،األلفاظ التي تقولها ،فأنت ،والصامت أو الهاذر سواء»( .)۱6وأنت

كذلك إذا لم تستطع أن ترسم صور ًا ذهنية بلغة تقترن ألفاظها بمعانيها ،إذ «الصور الذهنية
في الواقع ،سداها األلفاظ ولحمتها المعاني التي تبرز تراكيب هذه األلفاظ في عبارات

وجمل»(.)17

والذي يبدو أن هذا الناقد استطاع أن يتبين علة الغموض في الشعر الرمزي ولكنه لم

يتبين التفسير الفلسفي لها وكما تفسرها الرمزية على الرغم من أنه كان يجادل الكتاب العرب
الذين دافعوا عن الرمزية وأكدوا فهمهم لمصدر هذا الغموض ،وعلى الرغم من أنه كان

يناقشهم على صفحات المجالت العربية التي كانت تنشر ما يكتبه الباحثون العرب يعرفون
به الرمزية مما يعرب عن فهم صحيح ووعي عميق بها .فقد بينوا الفلسفة التي تستند إليها

ونظريات علم النفس في ردها على فلسفة ديكارت في المعرفة الذي كان يزعم خطأ -كما

يرون  -بأن ال مستقر في الدماغ إال لألفكار الواضحة وخال هذه األفكار ال تقوم إال المادة
الجامدة التي ال تحتوي على شيء .وهذا ما نقضته الفلسفة الحديثة التي ذهبت إلى أن وراء

هذه المجموعة من األفكار الواضحة مجموعة عواطف نائمة ضعيفة حتى لكأنها تحيا بنصف
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شعور .وهذه العواطف قد ال يأبه لها اإلنسان إال إذا نزل إليها وتنبه لها .وغالب ًا ما ينقاد اإلنسان
لها ويقبل حكمها وهو جاهل مصدر الحكم ،ومع هذه العواطف النائمة تحيا كل ميولنا الفنية
وإحساساتنا الشعرية ونحن ال نكاد نشعر بها .وتبقى هذه اإلحساسات مبهمة متدثرة بشيء

من الغموض والخفاء ،وإن من واجب الشعر أن يعبر عن هذه اإلحساسات التي يسمونها
اإلحساسات الحقيقية التي تختلج في النفس دون أن يستطيع البيان أن يعبر عنها .فلها رسائل

تستعين باإلحساس وحده وال تستعين بالدماغ الذي يفككها ويقضي على روعتها .وهذه
الرسائل هي الشعر الحقيقي ،وهذه اإلحساسات الباطنة هي التي حدت (بالرمزيين) إلى أن

يعالجوا العوالم العميقة المظلمة في نفوسنا وأن يعبروا عنها تعبير ًا شعري ًا.

إن علماء النفس يذهبون إلى أن العقل الواعي ما هو إال مظهر بسيط من مظاهر العقل

الكامن في (الالشعور) ،وهذه النظرة دفعت الفنانين والشعراء إلى االنفالت من قيد العقل

الذي ال يحكم إال بوعيه ،ولم يوجد ليكون معبر ًا عن الحياة الشعرية التي يتالقى فيها النور

بالظلمة والبيان بالغموض والشعور بالالشعور .والشاعر يختار للتعبير عن هذه البقاع

الحروف والكلمات التي تأتي مؤتلفة معها ولهذا تفقد التسلسل المنطقي مما يرخي على
الشعر سدول الغموض ،فينتقل الغموض من األفكار إلى الصور الشعرية.

إن الشاعر الرمزي ينطلق من نفسه ،فال يعنى بالظواهر الخارجية ،وإن فهمه لألشياء

إنما هو تعبير عن إحساسه بها وليس تعبير ًا عن وجودها الخارجي المستقل عن ذات الشاعر.
وبين الرمزیون دور اللغة في التعبير عن هذا اإلحساس ونقله إلى اآلخرين باالعتماد

على خصائصها الموسيقية في التعبير عن بواطن عالم النفس ،ولهذا نجدهم يهتمون بوقع
األلفاظ أكثر من اهتمامهم بمعانيها .فاللغة أصوات وألحان ال تكلم العقل رأس ًا وإنما تكلم
األحاسيس .وقد انعتق الرمزيون بنظريتهم هذه من القواعد التقليدية ،وكان تفسيرهم لوظيفة
اللغة ثورة منتجة للغة(.)18

وإذا ركزت الرمزية على الخصائص الموسيقية للغة ،إذ تقوم الموسيقى التي تنبعث

من جرس األصوات ،وموسيقى التراكيب وانسجاماتها بوظيفة اإليحاء الرمزي( ،)19لم يؤكد

الناقد العراقي فهم هذا الجانب النظري المهم من جوانب النظرية الرمزية ،كما لم يستفد
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من فهم النقاد العرب له وهو يجادلهم في أصولها النظرية  -فيما نشرته الصحف العربية
وفيما نشرته الصحف العراقية أيض ًا  -إذ وجدنا بعضهم يشير إلى الصفة الهامة للغة وهو

يتحدث عن شعر اسطفان ماالرميه رائد الرمزية إذ إن «مطالع ديوان الرجل ،يطرب لنغم
الشعر وصوره ،مهم ً
ال حل رموزه»(.)20

وكان ما كتبه الدكتور طه حسين عن طبيعة الشعر الرمزي وعن غموضه ووضوحه

وبول فاليري و(المقبرة البحرية) قد أثار بعض النقاد العراقيين فكتب عن الموضوع وهو

يقصد أن يحفز غيره إلى الكتابة فيه لما يعتقده من خطورته .وقد شغل المجالت العربية
ما شغلها من (بول فاليري) وكان لها من (مقبرته البحرية) مجال فسيح لبحث الغموض
والوضوح في الشعر( ،)۲۱وقد عرض الناقد العراقي لحديث طه حسين عن قصيدة بول

فاليري هذه إذ يقول« :كل هذه اآلراء ،وآراء أخرى للشاعر العظيم في هذه المقدمة الممتعة،
إن لم تبين المعاني التي أودعها قصيدته فهي تبين شيئ ًا آخر ،أظنه أقوم وأجل خطر ًا من هذه

المعاني ،وهو مذهب الشاعر في فن الشعر ،وما ينبغي له من االرتفاع عن هذا الوضوح الذي
يفسد الفن إفساد ًا ،ويقربه من االبتذال»( ..)۲۲وتسمية طه حسين لمذهب الشاعر  -ومذهبه

الغموض  -بالشيء اآلخر تكفي لتدل على ميله إليه إذ «ينطوي على إبداع فني»( .)۲3وهو
يرى أنه ال يتاح للجميع «أن يدرك هذا الفن البديع المتلفع بهذا الغموض»( .)۲۳وهذا علة

عدم انحياز الجميع إليه ..وألن هذا الغموض يتلفع به فن بديع فإن استكشاف الغموض يوفر

لذة فنية للقارئ ،وإحساس ًا بالجمال ،يتكرر بتكرار قراءة الشعر ،وتكرار عملية استكشافه،
«إن جمال الشعر يأتي من أنك تجدد اللذة الفنية في نفسك كلما جددت قراءته ،ومن أنك

تستكشف في القراءة الثانية من فنون الجمال ما لم تستكشفه في القراءة األولى ،بل تجد في
كل قراءة فنون ًا جديدة من الجمال لم تجدها في القراءات التي سبقتها»(.)23

إن تبرير طه حسين للغموض في هذا األدب الجديد ليس صحيح ًا ،كما يبين الناقد

العراقي ،ألن هذا االستكشاف المتكرر للجمال وللفن األدبي ،ليس استكشاف ًا للغموض

بالضرورة ،فقد ال يشترط غموض ًا ،ويكون االستكشاف المتكرر سببه تطور في المعرفة
اإلنسانية ،وهذا ما رد به على العقاد كذلك الذي «كان من جملة ما ذكر أن اإلنسان قد يقرأ
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كتاب ًا غير مرة ،فيجد في كل مرة من المعاني ما لم يره في القراءات السابقة ..إن تفسير هذه
الحقيقة الراهنة هين ،وعلتها واضحة ال غامضة .هذا إذا الحظنا أن معارف اإلنسان التي
تنمي فيه شعوره وذوقه ومدارکه تتبدل على الدوام ،وتتكيف حسب الظروف المختلفة التي

يكون فيها .فاألثر الذي تتركه مطالعة كتاب في نفس اإلنسان في وقت ما ذو عالقات متنوعة
بشعوره وذوقه ومزاجه في ذلك الحين ،وأن االنطباعات التي تتولد في نفسه من معاني ذلك

الكتاب تتناسب مع ما ذكرناه في ذلك الحين فقط .أقول في ذلك الحين فقط ،ألن الشعور
والذوق والمزاج ظواهر نفسية تتبدل وتتطور بالنظر إلى الظروف المحيطة باإلنسان ،فليس

ثمة غرابة إذا وجد اإلنسان في مطالعاته المتوالية لكتاب ما معاني جديدة لم يكتشفها في

مطالعاته السابقة ،وال ينبغي أن تعتبر هذه الصفة في الكتاب غموض ًا ،ألن تبين جميع المعاني
والمرامي المقصودة في الكتاب دفعة واحدة أمر مستحيل .وال يتمكن الذهن من استيعاب
جملة معان دفعة واحدة ،والذهن مثل العين أو سائر الحواس ،فكما أن عينك إذا وقعت

على رقعة تحتوي على عدة أشكال ال تحيط بها جميع ًا دفعة واحدة ،ولكنها تتمكن من ذلك
بتوجيه البصر إلى كل شكل بصورة خاصة .وكما أن األذن إذا سمعت ألحان ًا مختلفة ،ال

يمكنها أن تؤلف بين هذه األلحان إال إذا أنصتت لكل لحن على حدة ،كذلك الذهن ال
يتمكن  -من الوجهة البسيكولوجية  -أن يدرك كل ما أودع في كتاب دفعة واحدة ،وهذا ما
يجعل اإلنسان يكتشف في قراءته المتوالية لكتاب واحد معاني جديدة»(.)24

من هذا يتضح أن هذا المذهب األدبي لم يحظ بالتأييد في العراق( ،)۲5فلقد تعصب النقاد

للوضوح األدبي ،ولم يروا في تبرير النقاد العرب ما يصح اتخاذه دلي ً
ال ألن يعدوا الغامض

من الشعر ذا قيمة فنية «فكل بديع في هذا الكون ،من منظر إلى صوت ،إلى شعر ،يالزمه
الوضوح ،كيفما تكيف وتطور وتصور ،والوضوح جوهر الجمال الحقيقي ،أما (الغموض)

بمعناه الذي يعرفه الناس ،فال يجتمع مع اإلبداع أو الجمال في صعيد واحد»( .)26وربما
خاف بعضهم إن هو ظاهر هذا المذهب الجديد ،أن يثير سخرية الناس منه؛ «لست ..عدو ًا

للجديد ،وال نصير ًا للقديم ،ولكنني أكره أن أضحك الناس علي ،وأن أمأل أفواههم قهقهة،
سخرية مني إذا ما ظاهرت هذا الجديد»(.)27
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ويرون أنه ضجة يفتعلها بعض النقاد والكتاب ،دفعوا بها األدب إلى أنماط غريبة ،حيث

انبروا يكبرون من أهمية هذا األدب الجديد ،فيحلون للناس عقده لكي يهيئوا الرأي العام

لقبوله« ،ولوال شعوذة هؤالء النقدة ،ومهارتهم في تصريف الكالم ،ومقدرتهم في البيان،

لكان جمهور الناس يرون في ترتيب طبقات الشعراء واألدباء غير ما يرونه اآلن .نعم ،لو ترك

هؤالء الكتاب الناس وشأنهم ،يقرأون الشعر بصورة طبيعية ،ويفهمونه كما هو المقصود
منه ،لما كنا اآلن مرغمين على أن نؤمن باألحكام الثابتة في المفاضلة والموازنة بين شاعر

وشاعر ،أو بين أديب وأديب ،ولكن اعتدادهم بأنفسهم ساقهم إلى أن يقولوا ،إن الشاعر
الفالني ،أراد بقوله كذا ..كيت وكيت  -ولم يقصد كيت وكيت»(.)28

ولقد استغلت هذه الدعوات الجديدة ممن ال عدة من أدب عندهم ،مستندين إلى هؤالء

المشعوذين من النقاد ،الذين يقلبون الحقائق عامدين في سبيل الترويج لهذه البدع الجديدة
«وسيقوم على أثر ذيوع هذا المذهب ،متشاعر نظام ،بين نفسه وذوقه وميوله ،وبين اإلبداع

الفني ما بين األرض والسماء ،ويقلق جو األدب بمنظومة معقدة التعابير ،مشوشة األغراض،
مرتبكة الخواطر ،مزعزعة الميول غامضة الغموض كله ،فيقرؤها الناس وال يفهمون،
ويكدون أذهانهم مستعصرين أبياتها ،فال يفلحون بقطرة معنى أو غرض ،ومع ذلك ،فسيقبل

عليها ناقد مشعوذ قدير في تأويل ما ال يقبل التأويل ،بارع في تفسير األسود باألبيض! فيهيب

باألدباء قائالً ،ظلمتم هذا الشاعر»( .)۲۹فألجل أن يروج طه حسين لشعر هذا الشاعر أو
لغيره ،يهون من شأن الوضوح ويبتذله ،ويهيب من شأن الغموض فيسميه (الشيء اآلخر)
كأنه أمر جليل ال يتهيأ للناس إدراكه ،فيرد عليه بعض النقاد العراقيين« :وما هو هذا  -الشيء

اآلخر  -الذي يظنه الدكتور أقوم وأجل خطر ًا من هذه المعاني؟« ..هو مذهب الشاعر في
فن الشعر» .ال ريب في أن مذهب الشاعر في فن الشعر أجل خطر ًا من المعاني باعتبار أن

العناية بالمذهب هي التي تقوي المعاني وتصقلها ،فتظهرها واضحة براقة ماضية في نفوذها
إلى النفس ،وال أدري كيف نوفق بين هذين النقيضين :أال يتمكن الشاعر من إيداع المعاني
التي يريدها في قصيدته ،وهو بعد ذلك يستطيع أن يظهر مذهبه في فن الشعر ..ومذهب

الشاعر في فن الشعر ،ليس أجل خطر ًا من المعاني إال إذا تمكن الشاعر من أن يودع قصيدته
411

تطور الفكر النقدي األدبي في العراق

المعاني أوالً .وبتعبير آخر ،ال يمكننا أن نعترف للشاعر بمذهب  -خاص كان أو عام  -إن

لم يودع القصيدة التي ينشئها المعاني التي يقصدها .فإذا أنشأ الشاعر قصيدة ،وجاء الناس
يتساءلون منه ماذا أراد أن يقول بهذه القصيدة ،فهذه القصيدة إما أن تكون خالية من المعنى،
وإما أن يكون صاحبها عند نظمها مرتبك األفكار والخواطر ،مزعزع الحس والشعور إلى

حد أنه لم يستطع أن يودع قصيدته معنى معين ًا ،فإذا كنا نسمي هذا شاعر ًا ،ويعتبر ما يودع

في منظوماته من أفكار مشوشة غير معينة وال مفهومة «غموض ًا» ثم نتحرى تحت طيات
هذا الغموض إبداع ًا فني ًا ،يزينه إلينا خيالنا المحض ،فيجب أن نعتبر عوام الناس طر ًا شعراء
مبدعين بكل ما تمر بين شفاههم من عبارات مرتبكة ،يسوقونها عندما تتأثر نفوسهم ببعض

الظواهر والمشاعر ،ويجب أن نعتبر الجمل المرتبكة المتقطعة المبهمة التي يتمتم بها الطفل

عندما يجابه منظر ًا غريب ًا أو حادثة جديدة غموض ًا ينطوي على إبداع فني .وبهذا نكون قد

أسرفنا في اإلساءة إلى الفن ،وإلی اإلبداع ،وإلى الشعر والبيان إساءة عظيمة»(.)30

وهذا يبين أن هذا الناقد لم يستطع أن يفهم الغموض غير كونه ارتباك ًا في األفكار

والخواطر وزعزعة في الحس والشعور .ومن هنا يرد على تساؤل الدكتور طه حسين« :هل
يحسن بالشعر أن يكون واضح ًا؟» بقوله« :نعم يحسن بالشعر أن يكون واضح ًا حتى ال
خالف فيه إذا كان هم الشاعر أن يضمنه صور ًا جميلة وسوانح رائعة ،ألن القارئ ال يستطيع

أن يتبين الصورة الجميلة إذا كانت مغمورة في حجب الغموض الكثيفة وال تتأثر نفسه بروعة
السوانح الفكرية والخوالج النفسية إذا كانت متلفعة من الشعر الغامض بأستار الظلمة»(.)31

وكما َع ًرفت الرمزية وظيفة الشعر والشاعر لكي تفسر نظريتها في األدب والشعر ولكي

تنتصر إلى قضية الغموض ،يعرف هذا الناقد (الشعر) لكي ينتصر إلى قضية (الوضوح):
«الشعر ألفاظ وتعابير يستعين بها الشاعر على وصف مشاهد الكون وتصوير الحادثات
واالنفعاالت واالنطباعات النفسية المتكونة من تأثير المحيط الخارجي في نفسه ،فهو إذن

وسيلة وليس غاية .والشعر بألفاظه وتعابيره واصطالحاته وأوزانه وقوافيه للشاعر كالقيثارة
أو الكمان أو البيان للموسيقي ...ويجلس الشاعر مجلس هذا الموسيقي ويتأثر بنفس ما تأثر
به زميله فيحاول أن يصف تأثره ويصور انفعاالت نفسه بتخير األلفاظ والتعابير التي تحمل
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تلك التأثيرات إلى نفوس السامعين ليجسم لهم الخيال المتولد من هذه األلفاظ والتعابير...

وإذا لم يتبين اإلنسان قصد الشاعر بما نظم فأين يا ترى يكون موضع الجمال ومحل اإلبداع

وموطن الروعة من شعره؟ لكي يفلح الشاعر في وصف الجمال أو القبح وتصوير اللذة أو
األلم وغيرها من الحادثات النفسية يجب أن يكون صافي الذهن والنفس واضح ًا في تعابيره

واصطالحاته .استعرض مناظر الكون جمعاء تحت نور الشفق القاني األدكن ،وتحت أشعة
الهاجرة المتوهجة ،أو تحت نور األصيل الذهبي الفاتح وتحر الجمال والبحث عن الروعة

في هذه المناظر ،تجد نفسك مهتدي ًا إليهما دون أي عناء ،وتراك تنجذب إلى مواطنهما كما

تنجذب الفراشة إلى الورود واألزاهير بألوانها ،الفياحة بأريجها .فالجميل يكهرب حواسك
والبديع يمغطس مشاعرك فيجذبك إليه فتنجذب ،وما ذلك إال للتناسب الظاهر بين أجزائه

وللنظام المسيطر على تراكيب تلك األجزاء واألشكال وهذا هو سر الوضوح .استعرض
دواوين الشعر دیوان ًا ديوان ًا واقرأ قصائدها واحدة بعد واحدة ،تجد نفسك تعرض عن قراءة

بعضها بينما تقبل على قراءة بعض آخر .ابحث في نفسك عن سبب إعراضك وتلمس
دواعي إقبالك ،تجد أنك في الحالة األولى ال تستطيع أن تهتدي تحت جنح ظالم الغموض
إلى الجمال واللذة اللتين تنشدهما نفسك ،كما تجد أن نور الوضوح في الحالة الثانية ينير
نفسك فتهتدي إلى الجمال وتلمس اللذة»(.)32

أما تبرير طه حسين للغموض ،وهو أنه يستدعي حالً ،وهذا يعني جهد ًا وكد ًا للذهن،

يعني في النهاية متعة فنية فريدة للقارئ ،يرد عليه الناقد العراقي بأنه «قد يجهد اإلنسان نفسه،
ويكد ذهنه إذا سمع قطعة شعرية فيها شيء من الغموض ،وقد يجد في هذا اإلجهاد والكد

لذة التوصل إلى الصورة الذهنية المقصودة .فليس من الضروري أن تعتبر هذه اللذة ناشئة

من تلمس اإلبداع ،وإنما هي ناشئة من التوصل إلى نتيجة بعد إجهاد وکد»(.)33

ويبدو من نقاشه مع الدكتور شوقي ضيف  -الذي حفزه رد الناقد العراقي على ما كتبه

الدكتور طه حسين ليكتب عن الموضوع  -أنه لم يستطع أن يتبين كذلك فهم الدكتور شوقي

ضيف لسر غموض الشعر الرمزي إذ يعبر عن الالوعي من خالل الوظيفة الخاصة للغة في
التعبير عن الوعي الشاعر .يقول من خالل رده عليه ،إنه قسم الغموض على نوعين« :األول
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يشتمل على ظالم موحش وحلوكة دامسة ،أما الثاني فقال عنه إنه غموض جميل «ال تنفر

منه النفس وال تستوحش وإنما تقبل عليه وتهش له وتجد فيه لذة ومتاع ًا كبير ًا» .ثم راح يشبه

غموضه الجميل بالظالل التي «ال تحجب النور» وارتأی أنه ال يحول بين المرء وبين التأثر

الجميل بالقطعة الشعرية ،وأنه مثار لإلعجاب ومبعث للسرور وما إلى ذلك»( .)34ويقول إن

شوقي ضيف وهو يورد أسباب غموضه الجميل ويشرح علته يعود إلى الضرب على الوتر
نفسه الذي ضرب هو عليه «فقال إن كثير ًا من الغموض يرجع أسبابه إلى فقر اللغة وقصورها
في اإلفصاح عن عواطف الشعراء وميولهم ،ثم أردف هذه األسباب بأخرى وهي تعقد الحياة
النفسية وإبهامها وغموضها ثم انتهى إلى أن هذا الغموض سيظل مسيطر ًا على الشعر حتى
تتضح الحياة النفسية .أما قصور اللغة في اإلفصاح عن بعض الحوادث النفسية الدقيقة فأمر

ال ننكره وال ينكره أحد من الناس ،ولكن ذلك ال يعني بأن الشعر الغامض يجب أن يكون

منطوي ًا على جمال رائع وفن بديع .وال يسوغ لنا أن نعتبر الكالم المرتبك الغامض شعر ًا ،كما
انه ال يجوز أن نعتبر الناظم الذي ال يوفق لتصوير خوالج نفسه وعواطف روحه وانفعاالته

شاعر ًا مبدع ًا ...والسبب الثاني الذي أورده األديب الفاضل شوقي ضيف على غموض
الشعر هو تعقد الحياة النفسية وإبهامها ،ولعله قاصد بهذا التعقد واإلبهام عجز اإلنسان عن

تبين ماهية بعض من ميول نفسه ونزعاتها ورغباتها وانفعاالتها و ..الخ .نعم إن الحياة النفسية
معقدة بالرغم من مجهودات البشر العلمية في تحليلها إلى أبسط ما يمكن ،وستظل معقدة بل
سيزيد تعقدها وإبهامها كلما تقدمت جهود اإلنسان العقلية في البحث عن كنه النفس وأسرار

حوادثها .أما أن يظل الشعر يالزمه الغموض ما دامت الحياة النفسية غامضة فهذا حكم غير
صائب .ولعل األديب الفاضل قد تورط اضطرار ًا في هذا الحكم وذلك ألنه ضيق على نفسه
بيده مجال البحث فناط بالشعر وحده دون سواه من الفنون الجميلة إماطة اللثام عن أسرار

هذه الحياة النفسية .ال يا أخي شوقي! ما كان الشعر في جميع أدوار حياته ولن يكون وحده

الكفيل الضامن للنهوض بهذا العبء الثقيل .فقد وجدناه في سالف العصور ونجده اآلن
يمد يده إلى إخوته الفنون الجميلة مثل الرسم والنحت والموسيقى حتی الرقص يستعين بها

على بلوغ هذه الغاية .فهناك بعض الحوادث النفسية ال يستطيع الشعر أن يصفها بما لديه من
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وسائل ،وتستطيع ريشة الرسام أن تبرزها واضحة ،فعدم استطاعة الشعر في مثل هذا الموقف
يجب أن نعتبره عجز ًا منه وتقصير ًا بل هو في الحقيقة تكليفه بالخروج عن نطاق اختصاصه
وقابليته ..فمطالبة الشعر وحده بكشف أسرار الحوادث النفسية ووصفها وتصويرها على

اختالف أنواعها وضروب تأثيراتها هو السبب الذي حدا ببعض المفكرين أن يرموه بعلة

الغموض»(.)35

ويتضح من عرضه لكالمه أنه ذهب إلى أن الشعر الغامض والكالم المرتبك ينطوي

على جمال وفن بديع .وأن هذا الغموض يظل مالزم ًا للشعر حتى تتضح الحياة النفسية

تمام ًا .وأن غموض الشعر من قصور اللغة في التعبير عن الحياة النفسية .وأن قصور اللغة في
التعبير عن الحياة النفسية إنما هو لعجز فيها .وهذا كله من عدم قدرة الناقد على تبين مرامي

الكالم.

وإذا فهم بعض النقاد الرمزية بأصولها النظرية اآلنفة ،فقد فهمها بعضهم اآلخر «تشبيه ًا

حذف أحد طرفيه مع االسترسال فيما يخص الطرف الثاني»( )۳6عندما دعا إلى استحداث هذا

العنصر الخطير الذي يسميه «العنصر الرمزي»( )37الذي افتقده أدبنا القديم« ،وال يزال أدبنا
الحديث كله تقريب ًا خالي ًا منه»( )۳۷كما يری .ويفسر ما يقصد بالعنصر الرمزي ،بأنه التعبير عما
ٍ
معان وأفكار مجسمة ذوات ًا إنسانية ،وآلهة أسطورية ،مما عرفته
يجول في ذات اإلنسان من

اآلداب العالمية ،فاألدب الرمزي «في ظاهره حديث خرافات وأساطير وإمالء تخرصات
وأوهام ،وفي حقيقته أدب يعبر عما يجول في خاطر اإلنسان من أفكار وعواطف ومشاعر

انعكاس ًا لفعل المؤثرات الطبيعية الخارجية في نفسه ،فيجسم اآلدمي في هذا األدب المعاني
المجردة ،فيجعلها ذوات ًا في صورة بشر مثله ،يرفعهم إلى مصاف األبطال ،فإلى منازل
اآللهة واألرباب .وكذلك يسبغ العقل على غير العاقل وينفخ الروح في غير ذي الروح،
ويبعث الحياة في الجماد ،فيخلع على الظواهر الطبيعية الحلة البشرية فيجعلها تدرك،

وتنطق كاإلنسان ،ثم يلبسها الثوب الالهوتي فتصبح قوى علوية تسيطر على مقدرات البشر
ومصيرهم ،فهذه (فينس) وهي (الالت) أو (الزهرة) عند العرب ،رمز إلى عاطفة الحب
والغرام .وذاك (أخيسوس) فكرة القضاء والقدر وناسج برد الحياة ،ومعين مصير البشر،
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وذلك (المريخ) المجسمة فيه فكرة الحرب والقتال .ثم (مردوخ) أو (أبلون) اإلغريق فإنه

رمز إلى الظاهرة الطبيعية (الشمس) مصدر القوة والنور والحياة .و(أدونس) أو (البعل) أو
(النعمان) فكرة جمال الرجال ،ورمز إلى حالتي الموت والبعث في الطبيعة .وفوق األبطال
واألرباب واإللهة جميع ًا (المشتري) أو (زفس) أو (جوبتير) قوة الكون العاقلة وغير العاقلة

العظمى»( .)۳۷فاألديب عندما يتحدث عن معنى من المعاني من خالل رمز معين ،إنما هو
يشبه ذلك المعنى بذلك الرمز وهو يحذف المعنى ليبقي على رمزه ...يشبه ثم يحذف أحد

طرفي التشبيه ،وهذا يسميه نقدنا القديم (استعارة)( ..)۳۸وناقدنا فهم من األدب الرمزي ما

فهمه نقدنا القديم من االستعارة ،فالرمز عنده استعارة ،وهذه تشبيه ،ينوب فيه أحد الطرفين
عن اآلخر .ومفهومه هذا مفهوم في النقد الحديث عن هذا النوع الثاني من األدب الرمزي:
«الرمز استعارة ينوب فيها الطرف (ب) عن الطرف (أ»)( .)۳9ولقد عرف أدبنا القديم األدب

الرمزي بهذا الفهم ال بهذه الرموز الوثنية ،وهذا يرد على ناقدنا إذ افتقده في أدبنا القديم،
الذي عرفه في الشعر الفلسفي للمتصوفة ،وفي األدب الموضوع على ألسنة الحيوان الذي

كانوا يلجأون إليه ألسباب تمنعهم من التصريح بالحقيقة ،وهم يقصدونها ،فاألديب يطوي
المعنى الحقيقي ،ويصرح بما يدل عليه كما االستعارة ،ولذلك كانت االستعارة من المجاز

ال من الحقيقة( .)40وألنها كذلك سمى بعضهم األدب الرمزي أدب ًا مجازي ًا ،ألنه كاالستعارة،
فيصف بعض الروايات بأنها «رمزية مجازية» ،كما في (رحالت کوليفر) للكاتب المتمرد

سويفت»(.)41

وألجل التفريق بين مفهوم األدب الرمزي هذا الذي عرفه األدب القديم والمفهوم اآلخر

الحديث له ،الذي يعني أحد المذاهب األدبية الغربية ،يحتاج بعض النقاد العرب  -فیما نشرته

له بعض الصحف العراقية  -إلى أن ينبه على ذلك وهو يفرق بين شعر أبي ماضي الرمزي ،وشعر
الحالج وابن الفارض« ،فإنه كلف بالشعر الرمزي كلف الحالج وابن الفارض إال أن رمزيته

ال تجري إلى غاية فلسفية أو حكمية»( )42أما ما يشتركان به ،فهو عنصر الغموض الذي قامت

عليه (الرمزية) الحديثة ،كما قام عليه المفهوم اآلخر الذي عرفه األدب القديم إذ إن «الذي
يقرأه ال بد له لفهمه من الوقوف على مصادر تلك الرموز ليفهمه»( ..)4۳أما عنصر الفن واإلبداع
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والجمال فهو ما يتفرد به المفهوم الثاني ،ألن النقاد في العراق لم ينسبوا الرمزية الحديثة -

كالنقاد العرب  -إلى فن أو إبداع أو جمال ،فاألدب الرمزي بمفهومه الثاني يزود األديب

بطاقات فنية ال تتهيأ لغيره ،والتعبير «عما يجول في خاطر األديب من المعاني بواسطة أساطير
األقدمين ورموزهم قوة وروعة وجمال ال تتاح للناظم أو الناثر الذي يكتفي بمفردات اللغة
وحدها في اإلفصاح عن ذات نفسه .لنأخذ (فينس) أو (الالت) مث ً
ال فإن في استطاعة األديب

أن يعبر بها عن عدة معان خطيرة في وقت واحد ،فض ً
ال عما للصورة الجميلة الواضحة التي
تتبادر إلى ذهن المطالع الواقف على األساطير والخرافات القديمة عندما تقع عينه على هذه
الكلمة الواحدة ،وكذلك نجد من القوة والجمال في تعبيرنا عن الظواهر الطبيعية التي تدل
على تعاقب مواسم الجدب والخصب أو الموت والحياة بذكر اسم (أدونس) أو (النعمان)

ما ال نجده في مجرد وصف هذه المواسم ،فض ً
ال عن كون هذا العلم الرمزي يغني ذكره

عن كتابة صفحتين في التعبير عن المعنى الذي ينطوي عليه .ولدينا ما عدا أعالم األرباب
واألبطال القدماء أعالم في األدب العالمي الحديث ،غنية بمدلولها وجميلة بمعناها .فقد

صدر في اآلونة األخيرة كتاب عنوانه (اسباشيا) ،فلو وضع المؤلف غير هذه الكلمة عنوان ًا
لكتابه ألرغم على كتابة سطرين على األقل للتعبير عن العنوان»( .)43وإلى جانب ما تضيفه
هذه الرموز من قوة وجمال واختصار في الكالم فإنها تسمح لألديب بالحديث عما ال يريد

أن يتحدث عنه بصراحة« :إن ركون الناظم أو الناثر إلى التعبير عن معانيه بهذه الرموز يفتح
أمام الكاتب باب ًا واسع ًا لكل ما يريد قوله من أدب مكشوف تطالعه الكاعب العذراء دون أن
تشعر بشيء تخجل منه .فهذا الشاعر اإلنكليزي العظيم (سونبرن) ،فإن شعره في ظاهره

أدب اعتيادي ألنه يعبر فيه عن أفكاره بهذه الرموز ،ولكنه في باطنه من األدب المكشوف إلى
أقصى حد ..وقد أكسبته الرموز الخرافية رونق ًا وجماالً ،فض ً
ال عن تمكينه من التعبير عن كل
فكرة تجول في رأسه تعبير ًا لبق ًا ال غبار عليه ،يستوجب نقدنا من ناحية العرف األخالقي»

()43

ولهذا كله يدعو من يقرر لألدب الرمزي هذه الصفات األدباء الناثرين والناظمين إلى «أن

يعنوا بمزج قرائحهم بهذا العنصر المغذي ليأتي أثرهم طريف ًا جميالً ،بصوره ومعانيه»(.)43
ويعلل صدوف أدبائنا القدماء عن إغناء شعرهم بهذه الكنوز الثمينة أنهم كانوا يخافون «من
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اتهامهم بالزندقة ألن األدب األعجمي في ذلك الزمان كان أدب ًا وثني ًا مشحون ًا بسير األرباب
والربات ،ومآتي األبطال واآللهة ،وعالقات أولئك األرباب واآللهة بالبشر»( .)43ولو عمد

المترجمون من أدبائنا في العصر العباسي إلى «نقل آثار األعاجم األدبية الخالدة إلى اللغة
العربية ،تلك اآلثار النفيسة التي خلفها للسلف فطاحل الشعراء واألدباء القدماء من اإلغريق

والرومان وغيرهم»( )43ولو «نحا أولئك المترجمون نحو عبد الله بن المقفع في ترجمته

كتاب (كليلة ودمنة) فنقلوا إلى لغتهم (علواء) (هوميروس) بجزئيها (اإللياذة) و(األوديسة)
و(فواجع صوفوقليس) و(هوازل) (ارستوفانيس) (و اینیاذة) (فرجيل) وما إليها ،لدب في

أدبنا روح غير الروح التي دبت فيه قديم ًا ،ولكان لنظمنا ونثرنا شأن أدب األعاجم القديم
والحديث من طرافة المعنى وجمال الصورة وسحر البيان»(.)43
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«هوامش المبحث الثالث  -الفصل الثالث»
 -الرمزية أو مذهب الغموض –

(((1ينظر :األدب ومذاهبه ،ص .۱۱۹-۱۱۷
(((2ينظر :األدب المقارن ،ص .۳۹۲
(((3ينظر :في األدب والنقد ،ص .۱3۷
(((4الصراع بين القديم والجديد في األدب العربي ،ج  ،۱ص  .448-446يقصد الكاتب بقوله ثالثينيات
هذا القرن أي القرن العشرين.
(((5ينظر :صور مختارة من الشعر الرمزي ..لألستاذ خليل هنداوي ..مجلة الرسالة ،ص،346-345
العدد  ،34السنة الثانية.۱۹34 ،
(((6الشعر الجديد ،م .جريدة االخاء الوطني ،ص  ،3العدد  ،424األحد  6آب.۱۹۳۳ ،
(((7ينظر :في األدب والنقد ،ص .۱۳۸ – ۱3۷
(((8الشعر الجديد ،م .جريدة االخاء الوطني.....
(((9ينظر :حول الوضوح والغموض ،عباس فضلي خماس ،مجلة الرسالة ص  ،1العدد  ۱۱ ،۲3ديسمبر،
السنة األولى.۱۹۳۳ ،
( (1(1الشاعر إيليا أبو ماضي في ديوانه (الجداول) للدكتور بشر فارس  - ۲ -تتمة ،جريدة االخاء الوطني،
ص  ،3العدد  ،۲۸ ،649مايس .۱۹۳4
( (1(1ينظر :الرمزية واألدب العربي الحديث ،ص .۱۰ ،۷
( (1(1حول الوضوح والغموض ،عباس فضلي خماس ،ص .۹
( (1(1ينظر :الشعر ،للشاعر الفرنسي بول فاليري ،ترجمة صديق شيبوب ،جريدة االخاء الوطني ،ص ،3
العدد .۱۹34 ،660
( (1(1األدب ومذاهبه ،ص .۱۱۹ – ۱۱۸
( (1(1ينظر :الشعر ،للشاعر الفرنسي بول فاليري ،ترجمة صديق شيبوب ..ومحاضرات في األدب
ومذاهبه ،ص .۱۲۰
( (1(1حول الوضوح والغموض ،عباس فضلي خماس ،ص .....9
( (1(1المصدر نفسه ،ص .۱۰
( (1(1ينظر :مذهب السمبولیسم أو الشعر الرمزي ،لألستاذ خليل هنداوي مجلة الرسالة ،ص ،۳۰۷ -۳۰6
العدد  ،۳3السنة الثانية.۱۹34 ،
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( (1(1ينظر :الشعر ،للشاعر الفرنسي بول فاليري ،ترجمة صديق شيبوب.....
( (2(2الشاعر إيليا أبو ماضي في ديوانه (الجداول) للدكتور بشر فارس  ۲ -تتمة....
( (2(2ينظر :مذهب السمبولیسم أو الشعر الرمزي ،لألستاذ خليل هنداوي ،ص .....305
( (2(2حول الوضوح والغموض ،عباس فضلي خماس ،ص .....۱۰
( (2(2المصدر نفسه ،ص .۹
( (2(2نفسه ،ص .۱۰
( (2(2ولم يحظ به أحيان ًا في غير العراق من البالد العربية ،فلقد «زعم البعض أن هذا النوع من التعبير
هو داء تفشى في اإلنتاج الشعري الحديث ،فعطل الوضوح الذي اعتدناه خالل مطالعاتنا آلداب
العالم عموم ًا وللعربية منها خصوص ًا .وتشاءم رهط أخير ظان ًا أن هذه الطريقة التعبيرية وإن أتت بشيء
من الرواء واللين واالمتشاق ،نهج فاسد يتقهقر معه التعبير السائغ للخلق الفني فيهوي به إلى وهدة
التعنت وبالتالي إلى السخف» .ينظر :الرمزية واألدب العربي الحديث ،ص .۷
( (2(2حول الوضوح والغموض ،عباس فضلي خماس ،ص .۱۰
( (2(2الشعر الجديد ،م ،.جريدة االخاء الوطني....
( (2(2حول الوضوح والغموض ،عباس فضلي خماس ،ص ...۱۰ -۹
( (2(2اإلبداع الفني ،عباس فضلي خماس ،مجلة الميثاق ،ص  ،5العدد  ۲۱حزيران.۱۹۳4 ،
( (3(3حول الوضوح والغموض ،ص .۱۰ -۹
( (3(3حول الغموض والوضوح أيض ًا ،لألستاذ عباس فضلي خماس ،مجلة الرسالة ،ص  ،۲۹۱العدد ،۳۳
السنة الثانية .۱۹۳4
( (3(3المصدر نفسه ،ص .۲۹۲ – ۲9۱
( (3(3حول الوضوح والغموض ...،ص .۱۰
( (3(3حول الغموض والوضوح أيض ًا ،ص .۲۹۲
( (3(3المصدر نفسه ،ص .۲۹۳ – ۲۹۲
( (3(3األدب المقارن ،ص .4۰۲
( (3(3العنصر المفقود في أدبنا ،مجلة الطيارة ،ص  ،۱۲۱العدد  ،4حزيران السنة األولى.1937 ،
( (3(3ينظر :اإليضاح في علوم البالغة ،ص .۱54
( (3(3في النقد الحديث ،ص .۱50
( (4(4ينظر :اإليضاح في علوم البالغة ،ص .۱54
( (4(4السر والتر سكوت ،وأثره في األدب اإلنكليزي ،بمناسبة مرور مائة عام على وفاته  ،-1-خدوري
خدوري ،جريدة االخاء الوطني ،ص  3العدد  ۲۷ ،۳۸۷أيلول.۱۹3۲ ،
( (4(4الشاعر إيليا أبو ماضي في ديوانه (الجداول) للدكتور بشر فارس –  ۲تتمة....
( (4(4العنصر المفقود في أدبنا ،مجلة الطيارة ،ص ....۱۲۱
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-4األدب الجديد والدعوة إلى:
األدب العراقي الصادق
إن اندفاع قوى التجديد بقوة لألخذ بمقومات الحضارة الغربية وثقافتها  -وهي تحسب

أن ذلك يكفل لها التخلص من القديم والسير في طريق األمم المتحضرة  -قد أدى إلى
انفصالها عن تراثها وشخصيتها ،وهذا ما ال يرضاه التيار العام في الفكر الجديد الذي دعا

إلى االقتباس ال النقل الكامل والتبعية المطلقة التي عبر عنها األدب الجديد .ولقد تسنى
للفكر النقدي الذي دعا إلى االقتباس أن يرصد افتقار محاوالت التجديد إلى ما يبعد هذه

المحاوالت عن الغاية التي يريد ،وهي الخروج باألدب العراقي إلى أن يكون عالمي ًا من غير

أن يفقد صبغته الخاصة ،أي تحقيق أدب يمثل التمازج مع الثقافة األدبية العالمية ..فاألدب
الجديد جاء يفتقد سمته الثقافية التي تؤكد انتماءه إلى األدب العربي ..لقد كان يفترض في
ما يأخذه من الغرب ،أن يمتزج مع تراثه الخاص ،أن يجمعه إليه ،فيؤكد أنه يمثل عصره

الحاضر ،من خالل وعي أصحابه ال من خالل اآلخرين .ولكن األدب الجديد لم يعرب عن

ذات األديب العراقي ..إن هذا يعني أن الفكر النقدي أدرك عالقة تناقض بين ما يريد وبين
أدبه الموضوع ،وهو يدعو إلى تجاوز هذا التناقض.

لقد أدرك أن ما كتب على أنه أدب رومانتيكي ال يصدر عن عاطفة األديب العراقي وال

يعرب عن مشاعره ،بل إنه يستعير تلك العواطف والمشاعر التي تعلن بصراحة أنها لغيره..
فما كتب في الشعر الجديد لم يستطع التعبير الصادق عن عاطفة الشاعر العراقي بل جاء

يتصنع عواطف اآلخرين ،وهذه الرقة التي تظهر على الشعر الجديد إنما هي رقة مفتعلة
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وعاطفة مستعارة لم تخلق لنا إال «أدب ًا أجوف ًا ال يستمد من الفكر والشعور بل يستمد من

األلفاظ الموسيقية الرنانة»( )1التي تسربت إليه عن طريق الشعر الرومانتيكي والتي «يكثر
تكرارها ولو حذفت من الشعر العصري لمات أكثره ،وهي كلمات الهوى والشباب واألمل

المفقود والصبا والشفق والنسيم وخرير الماء وقيثارة الخلود وأصوات الناي المحرقة

والخدود والنهود والبكاء واألنين وحفيف الشجر ونسيم السحر ،وما أشبه ذلك من هذه
الكلمات»( )1الشاعرية التي أكثروا منها والتي سبقهم إليها أهل المهجر ،ولكنها كلمات
جوفاء كما عبر أحمد الصافي النجفي ،إذ يفتقد وراءها عاطفة األديب األصيلة ،فما كتبوه
منطلقين من الفهم الرومانسي لألدب ،جاء يؤكد التكلف العاطفي متمث ً
ال بصورة خاصة

في اإلغراق في الحزن والتشاؤم والتأمل الفلسفي ،ويفضح استعارتهم تجارب أو عواطف
اآلخرين ،فحاولوا أن يفرضوا عناصر الرومانسية على ما كتبوه ،وقد أكدت هذا محاوالت

بعض األدباء الذين اطلعوا على األدب الغربي واهتموا بنقله وصدروا عن الفهم الرومانتيكي

لألدب ،وسعوا إلى خلقه:

«في أغوار النفس وأعماق القلب بكاء صامت وحزن ملحاح !

وفي العين دمعة أبقاها األلم ،لينثرها الموت عند وضح الصبح الباهر على الجدث

الوديع كما تنشر الزهور الفواحة طلها عند منبثق الفجر الصحوان.

وفي فورة الحزن واتقاده ،يستقطر األلم الدامي ذوب قلبي األسوان ،وعصارة نفسي

الشاجنة ،فتنحدر «الدمعة» وقد نزا بها الموت حارة تلهب بها الجفون المسهدة في بكاء

ملتاع!

وهي دمعة أبقتها األقدار العابثة والفواجع المذيبة لتسكبها النفس الوالهة المحزان على

القبر المتجلل بالحزن والوحشة ،وقد ضم بين أصدائه جثمان ًا كان باألمس تلك (األم) التي
استروحت عندها النفس مالذ ًا طيب ًا ،فعاذت بظلها الضاحي ،ونعم الروح بجوارها بلذاذات

الحياة ،وحقق أحالم الفتوة والشباب!

دمعة حارة تعتصرها اآلالم الطافحة فيذوي لها القلب ،وقد أترعه الحزن وجع ًا.
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وفي ليلة راعبة ،حبا الموت تحت ستار ظلمائها ،ورفق فوق الجثة التي لم يبق منها غير

أنفاس ضائعة وحشرجة تتردد في صدرها الصديان .أهاب القدر الداهم ،فاستنقذها من ظلم
الحياة وراحت إلى حيث يجثم الحزن األبدي وتسود السكينة الكئيبة!

وتنفس الصبح رطب ًا مندي ًا ورفرفت النسمات البليلة ،ولكن قلبي الحران المنزوف لم

يجد في باللة النسمات وندى الصبح عزاء وسلوى!

أما «الدمعة» الميتة ففي حجرها المسهد تطفح بها الذكرى الموجعة ما مضت األيام.

وأما الليلة الراعبة ،فلن تنسنيها الحدثان ،وستمضي السنون ،ثم يتلوها العمر الطويل،

وهذه «الدمعة» الحاملة الموت واأللم تطفح بها العينان!»(.)2

ولننظر إلى القطعة اآلتية ،التي ترجمها عن اإلنكليزية ،صاحب الكتابة السابقة ،لطفي

بكر صدقي ،ولنسأل عن الفرق بينهما :

تساقطت أنفاسها في بطء وسكون ،ووشاها الموت ببرودته الراعبة.

وبينما الفجر العميق يزحف على أكتاف الليل المقرر ،اندفعت أمواج الموت إلى

جثمانها.

فتضاءل النفس الحائر ،ثم سكن في صدرها الصديان ،فكانت النهاية ولكنها أتت في

صمت هائل!

لم يتغير أي شيء ،وهذا الضوء ال يزال ساطع ًا يريق نوره على ما في الغرفة من أشياء.

لم يخالط صورتها غير ذبول لطيف ،وتصلبت عضالتها ،وماتت..
بكاها أطفالها ،وقد راعهم وأدهشهم أنها ماتت..

وقف أصغرهم عند رأسها ،ثم صرخ بصوت شجي ناعم الجرس (ماما..
ماما).

فاختلط صوته بنشيج إخوته الباكين ،ولم يجبه أحد..

(ماما .ماما) تردد صوته اللطيف الباكي ،لكن لم يجبه أحد..

ولما أبعدوهم عنها ،ساد جو الغرفة سكون الموت الهائل ،ثم اندفعت نسمات الصباح

الندية ،وابتدأت الحياة من جديد»(.)3
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ِ
المترجم وهو يؤكد أنه أريد له
المترجم ،جاء من طبيعة األدب
لعلنا ننتهي إلى أن أدب
َ

أن يكون على نمطه .ولنقرأ أيض ًا هذه القصيدة المترجمة لهيني:

«واندفع الفارس ممتطي ًا صهوة جواده بين الوديان المقفرة وهو صامت ..ودارت

الخواطر في رأسه ..فراح يحدث نفسه:

أذاهب أنا أللقي بنفسي بين ذراعي من أهوى ،أم أنا ذاهب إلى القبر المظلم؟ ودوت

الكهوف والنيران بصوته وأجابه الصدى..
«إلى القبر المظلم»

وفي قلب الطريق .أحس بالرعب يتملكه ،وبالفزع يستولي عليه ،فعاد يسأل نفسه:

وهل سأذهب إلى قبري هكذا ..اآلن ،ليكن ذلك ،ففي القبر راحة فأجابه الصدى..

في القبر راحة..

وانحدرت دمعة على خده ،دمعة ذرفها من أعمق شعور وردد ،یائس ًا!

في القبر راحة لي وسأكون هناك أحسن حاالً ،فأجابه الصدى ،وكأنه ناقوس جنازة :

هناك أحسن حاالً.)4(»..

فإذا ما استقر الحب يائس ًا في القبر ،في قصيدة (هيني) هذه ،فعل هذا في قصيدة

لمدحت مظلوم مترجم قصيدة هيني:

علي ،أنك لن تستطيعي أن تبادليني الهوى ،ولن تمنحيني
«لشد ما يؤلمني ،يا أعز الناس ّ

فؤاد ًا طالما أشجاني ،على أنني سأدفع الغم واأللم بالنظر إلى
وجهك ..وجهك يا معبودتي ففيه الكفاية..

***
کم احتملت األذى ،وصبرت على السخرية والتهكم ،وذقت المر في سبيل الرضى..

ومع هذا ..فال يزال قلبك دوني موصد ًا..

***
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وإذا ما غربت شمس حياتي ،واحتواني القبر الرطب الرهيب ،فاذكريني ولو ضاحكة،

قائلة ،مسكين ..كم كان قنوع ًا»(.)5

***

ولننظر ،بعد هذا ،كيف يكتب هؤالء الرومانتيكيون ،القصة الرومانتيكية التي استخلصوا

أسسها النظرية من األدب العالمي .وللقصة بناؤها الفني وعناصرها المتميزة ،وألن ما نمثل

به أقصوصة ،فإن هذه العناصر تشحب وتتضاءل في األقصوصة ،فال نكاد نضع أيدينا من
عناصرها إال على هذه المعاني التي شغف بها الرومانتيكيون ،وقد جاءت من خالل هذا
الحوار الداخلي الذي يدل على وعي فني بأصول القصة الغربية :

«كذلك حدث نفسه ،وهو يطرق باب داره في ساعة متأخرة من الليل ولم يكن يسمع

على طول الشارع الضيق صوت ،وإنما كانت صيحات الحراس والعسس ترتفع بين اآلونة
واألخرى ،فتشق السكون المخيم على المدينة ،وتنطلق في الجو الساهم غليظة جبارة.

وفكر وهو في موقفه ذاك في حياته الناشفة التي لم يجن منها شيئ ًا حتى اليوم ،وآلمه أن

يقضي كل هذه السنين ،ثم يعود كما هو اآلن ال يملك من أمر نفسه كثير ًا وال قليالً...

«وسأقف على هذه العتبة غد ًا وبعد غد .وأطرق هذا الباب كما أفعل اآلن وكما فعلت

ذلك كل السنين الماضية ،ثم ألقى بعد ذلك عين الوجوه والسحن التي تعودت أن ألقاها كل

يوم وأنام قلق ًا ألستيقظ في ساعة متأخرة من الصباح تعب ًا مهموم ًا! أال ما أفظع ذلك! أفأقضي
العمر الطويل على هذا المنوال ،وأرضى هذه الحياة...
ما أهول أن أفكر في ذلك وأعتقده..

وأحس بقشعريرة وبرودة في ظهره وأطرافه ،وخيل إليه أن أعين ًا ساخرة شامتة ترقبه من

فوق ،فتطلع ...لكنه لم يلق غير النجوم المتوامضة تلتمع في قبة السماء الهائلة.

وعندما أطفأ النور واستلقى في فراشه لينام ،غزت رأسه األفكار واألوهام وأحس رغم

تعبه وانحالل قواه بحاجة ألن يفكر في مصيره..

«كيف يجب أن يعيش اإلنسان؟ أليس خير ًا أن يضع لنفسه برنامج ًا يكيف أيامه بموجبه

ويسلك سبي ً
ال مستقيمة حتى يشرف على النهاية ،وهو آمن مطمئن النفس؟ ..ثم ما قيمة
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الحياة تمضي في سكون وبالدة .وال يفكر الواحد منا بعد ذلك في أن هنالك عالم ًا يعج
بالمخلوقات وأن أيامه محدودة ،وأنه يقصرها بهذا النوع من الحياة الفقيرة في كل شيء .آه،

إنه لعار عظيم أن يقنع المرء بهذا الحظ الضئيل من الوجود ،وخير له أن يموت».

ال طوي ً
وهوی کوکب ملتمع ،فتركت وراءها ذي ً
ال ناصع البياض ،ثم تالشی کل شيء..

فكأن لم يسقط عالم بأسره وأرض قد تكون أضعاف أرضنا هذه في الكبر« ،ولكن من

يدري؟».

وأحس وهو يقول ،أن في صوته حالوة لم يفطن لها من قبل ،فخطر له أن يغني ،وجاهد

طوي ً
ال ثم أخرج صوت ًا فظيع النغم ،وأحس بأخيه يتقلب في فراشه اآلخر ،فانقلب هو أيض ًا
على جنبه وقد أخجله أنه قد افتضح...

وما أسهل على اإلنسان أن يحس الناس أن له وجود ًا في مثل هذا البلد! وبقليل من

الشعوذة والتضليل أصبح بطالً! وهؤالء أناس يصعقهم الطمع وتستعبدهم الشهوات .ولو
كان في استطاعتي أن أكظ أجوافهم وجيوبهم بما يشتهون لفعلت ولكني ال أملك واأسفاه..

غير ..التراب».

وضحك عالي ًا رغم أنه كان مستاء ،إذ خطر له أن كل ما يملکه «تراب!».

وأحس ،وهو بين اليقظة والنوم ،أنه يرى جموع ًا عظيمة تمأل سه ً
ال ال ينتهي عنده

البصر ،وأن وراءه جب ً
ال من التراب والرمل ،وبين يديه جبار من عمالقة البشر المنقرضين،
وكان يمر الواحد منهم أمامه ،فيدعو إلى هذا العمالق فينقض عليه ،ويلقمه تراب ًا ناشف ًا ،ثم

يدفعه وراء الجبل .وضايقه هذا الفكر فانقلب على جنبه اآلخر ،وأحس برأسه ثق ً
ال ووجع ًا،

فأغمض جفنيه ،وقد استصوب أن ينام..

«ولكن ما لي وللجمهور! وما خطر لي يوم ًا أن أصبح رأس ًا من رؤوسه! شيئ ًا واحد ًا

يغريني بالبقاء ،ذلك أن أتعلم ما غاية هذه الحياة ،ثم كيف يجب أن أعيش؟ ..أما غيري
فليجرفه الطوفان».

وتعبت عينه من التحديق إلى النجوم :فخطر له..

«أن اإلنسان القديم حين لم يكن يعرف من الدين غير طقوسه الوحشية ومن المعارف
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غير ما تفيده التجارب ،كان يعيش براحة بال واستقرار وطمأنينة أكثر من إنسان اليوم .ورغم

أن المدينة قد عملت على تقدمه وتيسير طرق معاشه ،فإنها قد زادت في آالمه ووساوسه
النفسية .ومع أن الرجل القديم كان يحذر على نفسه من الوحوش واألمطار والصواعق،
وحتى رفيقه اإلنسان ،وليس كذلك إنسان اليوم فقد كان ذاك أسعد من هذا ،وأهنأ بوجوده

وحياته على توفر أسباب الراحة له .والذي يظهر من ذلك لكل ذي عين ترى أن هذه القيود

والمصطلحات التي تواضع الناس عليها ،هي السبب في الكثير من آالمه ووساوسه ،وهي

نتيجة لما أخذ اإلنسان على نفسه بعد تكوينه الجماعات واالستقرار في المدن من كبح

جماح رغباته الطبيعية الحرة ،والخضوع لما يفرضه عليه المجموع».

وشعر برأسه يلتهب حرارة ،وكانت نسائم الفجر العميق تداعب خصالت شعره،

وصارت النجوم تختفي وتتضاءل أنوارها.

«وإذن ،فخير لإلنسان ،أن ال يقيد نفسه بشيء ،وأن يسير في حياته بوحي الطبيعة ،فال

يريد ما تريده الجماعة ،ثم ال يحتقر الشيء ألن الخلق االجتماعي يقضي بذلك ..وأحسن

من ذلك أن ال يضيق حياته وينغص أيامه المعدودة بما يضع لنفسه من برامج وما أشبه مما

ألفه سكان المدن والحضارة».

وعجيب كيف أنه ناقض نفسه وأوجعه أن أفكاره األولى وكل ما كان قد بناه ،انهار

أخير ًا ،فسحب الغطاء إلى فوق رأسه ،ورمق النجوم آلخر مرة ثم همس وهو تحت الغطاء،

يقول ابن داود« :باطل األباطيل ،الكل باطل ..وقبض الريح»(.)6
***

ولم يستطع األدب الواقعي أن يقدم الواقع العراقي .ولم يستطع أن يفلت من أن يكون

تقليد ًا ال أصالة فيه لألدب الواقعي العالمي «مثال ما كان أحدهم في العراق يدعي أنه من
كتاب القصة ويدعم ادعاءه بنشره بعض القصص يترجمها عن كتاب الروس وغيرهم من
أدباء الغرب فيشوه األصل ،ويأتينا بصورة ركيكة ال تمت إلى فن القصة بسبب ،وبما كان

ينشره أيض ًا من قصص يدعي أنها شعبية تتناول حياة المجتمع العراقي والطبقات الفقيرة،

والله يعلم أنها بعيدة كل البعد عما تخيله صاحبها»(.)7
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وضياع الشخصية األدبية كان سمة كاتب آخر من كتاب المذهب الواقعي هو (ذو النون

أيوب) ،فقد كتب أحد النقاد عن المجموعات القصصية الثالث التي أصدرها في ثالثينيات
القرن العشرين ،أنها «أخرجها فن واحد يتأثر بالمدرسة الروسية القصصية وإن كنت تجد

في المجموعة الثالثة بعض النفور واالبتعاد عن الواقع ..أما أسلوبه في قصصه ،فهو على
نمط أسلوب كبير قصصيي اإلنكليز جارلس ديكنز ،وإنه لينحو منحاه ..وعلى ضوء هاتين

الحقيقتين نستطيع أن نقول إن قصص األستاذ ذنون متأثرة بروحين عاليين ،فإذا ما استقلت
شخصيته القصصية في القريب العاجل إن شاء الله ،فستبلغ قصصه الكمال»( .)8فألدب
ذي النون أيوب عالقة واضحة باألدب العالمي ،وهو ينص على أنه نشأ «على أدب عالمي

أكثر مما نشأ على أدب محلي»( .)9وقد سهلت له معرفته باللغة األجنبية اطالعه على األدب

الواقعي العالمي ،فقرأ اآلداب العالمية مترجمة وبلغاتها وكانت له «أضخم الجهود التي بذلت

في سبيل الترجمة»( )۱۰مما «يؤكد مبلغ معرفته باللغة األجنبية ،وكانت فاتحة أعماله األدبية

ترجمته لقصة (المعطف) للكاتب الروسي گوگول ..كما ترجم فص ً
ال من األخوة کرامازوف

اسمه (المفتش األعظم) ..وترجم سنة  1934قصة «المكفول» للكاتب الروسي جيركوف..
كما اشترك بترجمة قصة (األم) لمكسيم جوركي ..وأخرج باالشتراك مع أكرم فاضل (اآلباء
والبنون) لتورجنيف»( .)۱۰وقد تأثر بالقصة الواقعية الروسية ،وبدوستويفسكي خصوص ًا،
الذي يضعه في المقدمة دائم ًا ويعترف بتأثره به في كل مناسبة ،فكتب (الجريمة والعقاب)

التي ال تعدو كونها تقليد ًا «ال أصالة فيه لموضوع قصة الجريمة والعقاب العظيم»( .)۱۱وكتب

من خالله (البيك المثقف) و(عاصفة وصداها) التي تذكرنا برواية «األخوة کرامازوف»(.)۱۲
ويتأثر بغير الكتاب الواقعيين الروس أيض ًا ،فقد تأثر مرة بکاتب غربي كبير ،أنساه الشيطان

اسمه ،كما يقول ،ليكتب «حلم المعيدي»(.)13

إن (ذو النون أيوب) يتأثر بالقصص العالمية الكبيرة ،ويقع تحت تأثيرها ليأتي بأعمال له

تؤكد هذا التأثر والمحاكاة في الموضوع والعرض واألسلوب ،وربما جاء حتى العنوان يؤكد
هذا ،فإنه يتأثر بقصة (الجريمة والعقاب) ليكتب «الجريمة والعقاب»( ،)14وكأنه استعار من

الكاتب أسلوبه وموضوعه وعنوانه .ويؤكد هو نفسه هذا التأثر ،يقول« :إني أتأثر بكل قصة
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أقرؤها ،ويتوقف هذا التأثر على مبلغ بالغتها واستكمالها لشروط الفن ،وأهم من كل ذلك،

صدقها في السرد والهدف ونبلها في الغاية»( .)۱5ونترك للقارئ الرجوع إلى أدبه الذي أشرنا
إليه ،ليقف على طبيعة تأثره باألدب الواقعي العالمي .وإذا أردنا أن نكفيه هذا نورد نموذج ًا

صغير ًا يؤكد هذه الحقيقة ،فإذا كان المذهب الواقعي الذي يصدر عنه ،يحتم عليه التزام
الطبقات االجتماعية الكادحة المسحوقة ،نجده يبحث في الحياة االجتماعية العراقية عن
طبقات اجتماعية حفل ذلك األدب الذي يتأثر به بتصويرها والتزامها ،فيكتب عن «النواخذة»

الذين يشبهون نوتية الفولكا تمام ًا« :في عصر هذا اليوم كنت جالس ًا مع أحد أصدقائي الجدد،
نسمع اسطوانة (لشيليابين) وقد أعجب صدیقي بحنجرة هذا المغني النابغة ،وأعجب بالنغم
رغم عدم فهمه مضمون الغناء .وكان صوت (شيليابين) يلعلع في هذا الجو الساكن ويذهب

إلى مدى بعيد ،وهو يغني نشيد نوتية (الفولكا) ،وقد استعنت بصورة من مجموعة صوري
على إفهام زائري معنى النشيد ،وكيف يغنيه النوتية ،وهم يسحبون سفنهم المثقلة بالحبوب،
ولما رأى الصورة تبسم وقال« :إني أشاهد أمثال هذا المنظر مرار ًا كل يوم ،ولعلك لم تر لحد
اآلن (النواخذة) وهم يسحبون هذه السفن المصطفة حذاء الرصيف؟ ستراهم قريب ًا ما دمت

تسكن الكوفة ،ولكن الغريب في األمر أن يكون في بالد الغرب شبيه لهوالء التعساء!».

وبعد نصف ساعة كنت أتمشى وصديقي هذا على شاطئ الفرات تحت النخيل،

وكانت الشمس تميل إلى الغروب ،ولم نكن نبتعد عن العمران مسافة نصف کیلومتر ،حتى
سمعت نهيق ًا ووقع أرجل حافية ،ورأيت في منحنى النهر وراء النخيل صاري سفينة قادمة
نحونا ،وظهروا كلهم مرة واحدة من وراء حنية النهر وقد كانوا ستة من (النواخذة) .وتذكرت

الصورة وكالم صاحبي ،السفينة عين السفينة ،وكذلك طريقة سحبها بالحبال ،إنها صورة حية
لنوتية الفولگا بشعرهم الوسخ المعقد ،ووجوههم الغبراء ،وأسمالهم البالية التي ال تستر من

أجسامهم أكثر مما يبرز ،وعيونهم الغائرة ،وأرجلهم الحافية الغائصة في وحل الشاطئ»(.)۱6

ثم يسرد لنا القصة ،وتكون عن أحد هؤالء (النواخذة) ،ألنهم يشبهون نوتية الفولگا.
***

ورأى النقاد في ما كتب على أنه من الشعر الرمزي ،ارتماء في أحضان األدب الغربي
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وتقليد ًا أعمى له .وكنا قد ذكرنا أن الكتاب العراقيين لم يؤكدوا  -فيما سجلوه من كتابة
نظرية  -إال فهمهم ما يتعلق بغموض المضمون في األدب الغربي الرمزي .وجاء ما كتبوه

على أنه من األدب الرمزي يصدر عن هذا الغموض الذي ال يفصح عن معنی .ولقد أراد
أحد الكتاب أن يندد بهذا االتجاه الجديد فكتب يسخر من واحد من الذين انساقوا وراءه

أنه «يخترع زهور ًا مستحيلة ،فهو يزعم أن المصادفة ساقته إلى حديقة مهملة ،وهناك اقتطف
وردة سوداء ،لبست جلباب الحزن حداد ًا على محبوبته الجميلة! ثم يمضي حثيث ًا في وصف

هذه الوردة ،بادئ ًا بأذنيها ،ثم بعقلها المطمئن في جمجمتها ثم بعينيها اللتين نظرت بهما

حبيبته (أليزة) .وهكذا يخيل له الوهم أن الوردة قد استحالت إلى عفريت من األبالسة.

صور له شيطانه من الصخرة غادة هيفاء ،ثم راح يطعنها في صدرها بيد الجهالة

والعنت ،فتتسایل دماؤها على مذبح األبدية ،وتقدح عينها بشرارة الغيظ والتذمر ،وأخير ًا

يضرب الشاعر المجدد برجله في حافة سريره ،فيصحو من النوم الثقيل»(.)17

وهذا التقليد لألدب الغربي يمثل أحد اتجاهين للشعر العراقي ،فالشعراء العراقيون

بعضهم «يعود القهقرى إلى القرون الوسطى حتى ينحط بشعره على الشعراء الغابرين ،وهو

حين يمدح فما يشذ عن مدائح البحتري ،وأبي تمام ،وهو إن يهجو فما يعدو المتنبي وال
أبانواس!

وبعض يذهب في فضاء الخيال الملتوي فيصور لنا طائر ًا يأكل قطعة من اللحم ويجلس

على مائدة فاخرة أو يناجي محبوبة له ،فيقول لها «تعالي نجمع طحلب السعادة على جدول

الحب والهيام»(.)17

لقد أصبح التقليد للشعر الغربي والتقليد للشعر العربي القديم ،اتجاهين بارزين في

الشعر العراقي الحديث ،فالشعر العراقي يقع تحت «تأثير الشعر العربي القديم وتأثير الشعر
الغربي الجديد ،وهذا األخير يتفاوت بتفاوت البالد التي ينتسب إليها ،كما أن الشعر القديم

تختلف نزعاته باختالف العصور التي مرت عليه»(.)۱۸

ويرى أحمد الصافي النجفي أنه بهذا يمثل اتجاهين اتجه إليهما شعر أحمد شوقي،

إذ يجده «شاعر ًا مقلد ًا ال شاعر ًا مطبوع ًا ..يقلد القديم بمديحه ورثائه وغزله وأصبح يقلد
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المتجددين في رواياته»( )۱۸فال يجد «القارئ في جميع شعر شوقي شعور ًا خاص ًا أو طابع ًا
شخصي ًا»( .)۱۸ويقول إن الدكتور طه حسين يرى أن اإلمارة الشعرية انتقلت بعد موت شوقي
إلى العراق ،ألن الشعر العراقي أصبح يمثل شعر شوقي الذي يجمع بين التقليد للقديم

وللغرب تقليد تنعدم معه األصالة والخصوصية .ولهذا يرى أحمد الصافي النجفي أنهم «في
حاجة إلى محو هذه اإلمارة التقليدية وأمرائها للتوصل إلى الشعر الطبيعي الذي تجيش به

كل نفس حساسة»(.)۱۹

ويندد النقاد بهذين االتجاهين المقلدين ،وما يمثلهما من شعر« :أخلق بهذين الضربين

من الشعر أن يموتا ،فإذا امتدت أنفاس الحياة فيهما ،فإن الناس ستشبعهما إهانة باالحتقار

والعزوف .نريد أن يتجدد الشعر وأن يزامل هذه النهضة الفتية الطامحة ،ولكن بقدر ،وإلی

حد وغاية ،ونريد أن نخلص من أوضاع القديم في الشعر ،على أن نحترم موجديه ،وعلى أن

نتأثر بخطواتهم السديدة فيه ،وعلى أن يكون اعتزازنا بمفاخرنا التالدة مرجع القريض ووحي
الشاعرية واإلحساس ،أما إذا وقفنا هكذا بين طريقين متناقضين ،فليس موقفنا مما يغبط عليه

خصوص ًا إذا قيس عملنا هذا في الناحية األدبية بعمل الغربيين في شعرهم وأدبهم ،فإنا ال
نمثل إال هذر ًا ولغو ًا ،وأين فقاقيع المياه من المنطاد السبوح»(.)20

وهم يؤكدون بذلك ،أنهم عندما ينددون بهذا التقليد للشعر الغربي ،ال ينطلقون من

الدعوة «الى تقديس القديم ،وعدم الخروج عليه في أوضاعه ومذاهبه فاألدب حادث يجب

أن يتصل بروح كل عصر»( )۲۰إال أن ذلك ال يعني التقليد األعمى الذي لم يفض إال إلى هذا

الخيال الملتوي.

إن األدب الجديد جاء يؤكد غياب الثقافة األدبية الخاصة ،ألن األدباء المتجددين

كانوا يجرون «وراء القطعة المترجمة من أدب الغرب جري الظمآن في الحر الالفح إلى

الماء النمير»( )۲۱فيسعون إلى احتذائها في الطريقة والموضوع «ومن نتائج هذا أنك تفتش
بالمصباح يبهر األنظار عن كاتب عراقي له أسلوب خاص تنعكس فيه شخصيته الفريدة.

فأغلب االحتمال أنك ال تعثر عليه»( .)۲۲ويتساءل بعضهم إذ يبحث عما يسميه األدب القومي
العراقي الذي يعكس مالمح الحياة في العراق بصيغ فيها من التميز والخصوصية« :هل هناك
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أدب قومي عراقي يتميز بمشاهد الطبيعة من نخيل باسقة ،وأنهار فياضة ،وسهول ممرعة؟

هل عندنا قصاصون عراقيون؟ أين النقادون عندنا؟ ثم الشعراء ،أين أغاريدهم الجياشة

بالحياة؟ بل ما هو هذا األدب الذي اتخذناه موضوع المناقشة من مقالنا هذا؟»( )22فيجيبه
آخر ،بأن ال وجود لمثل هذا األدب ،فاألديب العراقي «أصبح ال يمثل الحياة كل التمثيل،
ونحن نربأ بأدبنا أن يكون كذلك»(.)23

ومضى الفكر في العراق يندد بهذه التبعية الفكرية( )۲4واألدبية المطلقة ويلتمس لها

األسباب ،فيربط بينها وبين التبعية السياسية ،فالعراق «عالة على سواه ،في مناحي حياته

المختلفة ،فقد كان تكلة في إدارة شؤونه السياسية ،وغير السياسية ،كما كان في حياته الفكرية
والروحية ،يغذي فكره وروحه بنتاج تفكير غيره ..لقد مر على العراقيين هذا العهد الذي كان

يتولى فيه إدارتهم غرباء ال يمتون إليهم بصلة ما غير الصلة التي تطمع القوي بالضعيف..
ولقد خيل إلينا منذ أمد قصير أن هذا الدور المشؤوم كادت أن تطوى صحائفه السود ،فقد
استيقظت األفكار منذ أمد قصير وشعرت النفوس األبية بلزوم استقالل العراق في كل شيء
وصاروا يتمثلون بقول شاعر العراق األكبر ،فأخذوا يصرخون بملء أفواههم:

جبانــه ،والمال عنــد بخيلــه
غـریبه ،والحكــم عنــد دخيلــه

ال خير في وطن يكون السيف عند
وال��رأي عند طريده ،والعلم عند

أما إذا أردنا أن نستعرض حالة وطننا اآلن ،وأن نقيس مبلغ استقاللنا على ضوء هذه

القواعد األساسية التي تضمنها هذان البيتان ،فربما خرجنا عن الصدد الذي قصدنا إليه في

هذه العجالة ،وربما جرتنا نزعة الصراحة إلى مأزق»(.)25

إن النقص الذي في األدب الجديد ،والذي يبعد به عن الغاية التي يترسمها عبر عنه

الفكر النقدي بالصدق ،فهو غير صادق إلى جانب غاية صادقة .لقد وجد أن األدب الجديد
يفتقد الثقافة الخاصة ،فهو غير صادق ،ولكي يكون صادق ًا يدعوه إلى االرتباط بها ..وهو بعد
أن يندد بهذا الوضع األدبي ،يطرح فكرته الجديدة ،لسد النقص الذي يبعد األدب الجديد
عن الغاية التي يريد ،وهي أن يكون األدب مرآة للحياة ،أن يكون صادق ًا« :إن األدب أصدق

مرآة لحياة األمة ،ألنه هو المعبر الصادق عن خلجات خواطرها ،ومشاعر نفسها وأساليب
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حياتها وطرائقها في االجتماع ،وبه نتعرف مستواها الخلقي والعقلي ،وإلى أي حد وصلت

في العمران والعلوم ،ثم ما بلغته من سيادة وغلبة ،أو ما اعتورها من ركوع وخضوع»(.)26

وانطالق ًا من هذا المقياس ،راحوا يفضلون كل شعر يجدون فيه «شعور ًا صادق ًا في أي

باب كان»( .)۲۷وتصبح قضية الصدق والكذب في الثالثينيات «القضية ذات الشأن في قضايا
األدب»( ،)۲۸وإن توسعوا في معناها ،وقد ناقشها الفكر العربي ونقل ما دار حولها من نقاش

فيه إلى الصحافة العراقية(.)29

إن الدعوة إلى األدب الصادق ،عبر عنها الفكر النقدي ،أيض ًا ،بالدعوة إلى األدب

العراقي ،إذ يفتقد في األدب الجديد شخصيته المستقلة ،فالدعوة إلى «وجوب إيجاد أدب

مطبوع بطابع عراقي»( )۳۰تعني الدعوة إلى «األدب ..الذي يصور إحساسات الشعوب ،وما
يشعرون به وما يبغضون ،ما يتفق وأمزجتهم وروحياتهم ،صور صادقة يجب أن تنتزع من

صميم الحياة الواقعة»( .)۳۰ولقد وجد أن األمم األخرى سعت إلى تكوين آدابها بما يعبر

عن روحية الشعب عندها وتخلف األدب العراقي ،فاألدب اإلنكليزي يمثله ذلك «االتجاه

الحقيقي الشعبي القومي»( .)۳۰واألدب الفرنسي مستمد من روحية الشعب ،واألدب
الروسي تصوير لنضال العمال والفالحين( .)۳۱لذا كانت الدعوة إلى األدب العراقي دعوة
ملحة هاجمت الذين يرتابون في قدراتهم على خلق هذا األدب ،فتتردد كثير ًا على ألسنتهم

«أقوال في األدب القومي العراقي على يأس آخذ بالخناق ،وشك في قدرة الجيل الحاضر
من العراقيين على إنتاج آثار أدبية تصور حياتهم ،وخوالج نفوسهم تصوير ًا رائع ًا مع أمانة

واخالص وتكون مثلاً عليا يؤمن بها الجمهور العراقي ،وتكون مقومات شخصيته الفذة»(.)۳۲
ودعت إلى نبذ اليأس ،ألن النواميس الطبيعية كفيلة بتطوير األدب إلى هذه الغاية« :وربما

نستطيع توجيه هذا التطور بعض التوجيه إلى غايات المجد والحياة الموفورة»(.)32

فالدعوة إلى األدب العراقي ،دعوة إلى العودة إلى الذات العراقية ،بعيد ًا عن االرتماء

الثقافي األعمى في أحضان الثقافات األخرى« :لنترك استعارة أخيلة ومشاعر الغير ،لنرتد
إلى أنفسنا قليلاً  ،فهي أحق الناس بالرعاية ..إننا والله لو تمادينا على هذا النوع من إنكار
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الذات ،وهذا التقليد األعمى إلنتاج غيرنا ليقضين علينا ،وحتى على ما نشعر به من کیان،

ليكن لنا أدب ...نعمل من أجله ونفتخر به ،وال بد من ذلك إن شاء الله»(.)۳۳

وهؤالء الذين يفتخرون بأنهم من حملة الثقافة األجنبية ،منغلقين عليها دون الثقافة

العربية ،يجب عليهم أن يعدلوا عن مسلكهم الخاطئ هذا ،ألنه «ال يليق بالشخص أن يجهل

ما يملك ،أو ما يجب أن يملك من التراث األصيل ،ثم يتشدق بما ال يملك من أدب الناس،
ألن المثل األعلى لألديب أن يتفقه في لغته أوالً ،ثم يدرس من اللغات ما يشاء .لذا فاألديب
العربي ،مثالً ،مسؤول عن التعمق في اللغة العربية ،قبل أن يتعمق في اللغات األخرى ،وال

يليق به أن يعرف شكسبير قبل أن يعرف المتنبي»(.)34

لكن هذه الدعوة ال تحمل على التبعية العمياء للثقافة العالمية ،فقط ،بل تندد بكل تبعية

فكرية .فتدعو الذين وقعوا في أسر كتاب مصر وسوريا أن يستقلوا بأدبهم وفكرهم بما يؤكد
ذات األديب العراقي ،وعندما يرى بعضهم أن هذه الدعوة لم يئن أوانها إذ «ال غنى للعراق

عن ارتشاف مناهل أدب سوريا ومصر»(ُ )35يرد عليه « :ال أدري أيجب علينا أن ننتظر؟ وإلى
متى؟ على ارتشاف مناهل هذين األدبين ..أليس من واجبنا أن نعمل إليجاد كيان هذا األدب،

وأليس من اإلنصاف أن نريح الناس من عنائنا؟ أال يشعر معي األديب أن من أول واجباته
أن يسعى نحو هذه الغاية ،وجعلها كمثل أعلى؟ .أن نرد الكيد الذي يحمله بعض من يكتب

في األدب ،وهم ال يتعدون الحدود الضيقة من نقل وترجمة وآراء لم تهضمها عقلياتهم..

نريدهم أن يعملوا من أجل كيان دولة أدب عراقي صحيح سليم .إن المناداة بالويل والثبور
على نشریات هي واألدب على طرفي نقيض من حق كل قارئ إثارتها ..إننا نريد أدب ًا جديد ًا

متمرد ًا ...من كان في إمكانه أن يعمل من أجله فليعمل ،وإال فلينسحب العاجز من الميدان،

ففي العراق طبقة تعمل بجد نشيطة قوية»(.)35

وال يرضى أصحاب هذه الدعوة أن تعد دعوتهم إلى األدب العراقي دعوة انعزالية،

منغلقة على النفس ضيقة رجعية فهذا التصور يرفضه دعاتها عن حقيقة دعوتهم الجديدة،
فليست الدعوة إلى األدب العراقي دعوة إقليمية ضيقة على غرار الدعوة الفرعونية في مصر.

كما تصورها بعضهم ممن لم يقف على حقيقة نشأتها ،ولم يتعرف إلى طبيعتها ...إن هذا
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الوهم الذي وقع فيه بعضهم ،جاء من حملة هذه الدعوة على األدب المصري والسوري،
والدعوة إلى ترك االعتماد عليهما ،ولنأت إلى بحث المسألة من بدايتها.

تبنت مجلة (عطارد)( )۳6الدعوة إلى تكوين دولة األدب العراقي ،وكانت «نتاج عصبة من

الشباب الناهض المتحفز للحياة ،الوثاب على القديم البالي الشاعر بالفراغ األدبي الكبير..

تتوق إلى إصالح أدبي ونظام ثقافي لتربي كتلة صالحة تكون مفخرة األجيال والتاريخ،

تقوم كل معوج في هذا البلد العزيز»( .)۳۷وقد اعتمدت عليها الدعوة الجديدة ،ولكن عطارد
تستكتب األدباء المصريين وتنشر لهم أدبهم ،وهنا تصاب الدعوة الجديدة بخيبة أمل فيما

كانت تؤمله فيها ،فإن «العالج الذي ألقي اختياره في روع تلك الجماعة ليكون بلسم ًا لجراح
فقرها ،انقلب داء عياء يفتك في جسم األدب وروحه ،وإن نزعة استكتاب (األغيار) التي
اتخذتها (الجماعة) وسيلة النتشالها من وهدة الفقر العميقة ،غرست في أرض األدب

العذراء نبات الفوضى واالنحالل ..وما أكبر نكبة العراق بهذه المخلوقات المتجردة حتى
عن االعتماد على نفسها أو الثقة بها»(.)38

فالدعوة الجديدة كانت ترجو خير ًا بتبني عطارد لها ،ولكنها تصاب بخيبة أمل عندما

تصدر عطارد «مصرية النتاج ،عراقية الحلة»( ،)3۹وأن تدبج «فصولها  -إن لم تكن كلها
فجلها  -بیراعات مصرية»( .)۳۹وأن يكون ما سيطالعه القراء فيها ما طالعوه في (الرسالة)

وفي (األسبوع) و(الوادي) وفي غيرها« :وسنطالع فيها ما نطالعه كل أسبوع في غير الرسالة،

وفي غير األسبوع (والوادي) من أسلوب طه حسين الممتع ،وأسلوب غير طه حسين من

األدباء وسنطلع في عطارد التي ستصدر في بغداد على ما نطلع عليه كل أسبوع في مجالت
مصر من المساجالت التي تدور بين شيوخ األدب ،وشباب األدب ،و ...و ...و ....إذا كان
هذا عزم جماعة عطارد ،فلم ال يرحلون إلى مصر فيصدرون مجلتهم ،وفي ذلك ما فيه من
توفير في نفقات المراسلة ،واقتصاد في نفقات غير المراسلة ،أما إذا كانوا يفكرون في أمرنا،

فال ضير علينا في ذلك فستصلنا مجلة عطارد كل أسبوع كما تصلنا المجالت المصرية»(.)39
وهكذا راحت تهاجم أدباء عطارد «في نزوعهم إلى استكتاب أدباء مصر في عطاردهم

العراقية»( .)40إذ ترى هذه النزعة غير موافقة لمتطلبات المرحلة الفكرية التي يمرون بها،
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والتي يريدون فيها بناء كيان دولة األدب العراقي فتتساءل« :هل من مصلحة كيان األدب
العراقي ،وهل من فائدة (تكوين دولة األدب في العراق) أن ينشئ جماعة ،من أدباء العراق

مجلة أدبية في العراق يحررها أدباء غير عراقيين»(.)41

ولهذا كله يتصورها بعضهم دعوة إقليمية ضيقة ،فيرد على ما تُرمی به عطارد من

«االستبضاع» الفكري ،بأن «العلم ليس له وطن»( ،)42ويرميها بالتحيز ،وال يرى «من الغبن
واإلجحاف نشر ما يكتبه إخواننا المصريون خصوص ًا وكلنا عرب وبالد عربية ،فلم هذا
التحيز؟ ال شك أن عطارد تفضل نشريات أدباء العراق وشعرائهم كاألستاذ الشاعر معروف

الرصافي ،وغيرهم من األدباء يمألون صحف مصر بقصائدهم ومقاالتهم الشائقة»(.)43

وإزاء هذا تحتاج الدعوة الجديدة إلى أن تعلل حقيقة الدعوة إلى االستقالل عن الثقافة

العربية ،لكي ال يتصور عن حقيقتها تصورات ليست منها ،فهي تؤمن باشتراك الثقافة العربية،

إال أنه تبقى هناك فروق دقيقة ال يصدق األدب إن أغفلها« :وبالرغم من وفرة الجوامع القوية،
والصالت الوثيقة ،فإن آثار الكتاب المستعارين خلت من الروح العراقية»( .)43وما ال يعبر

عن الروح العراقية ،ال يمكنه أن يثير في القارئ العراقي ،حسه وعواطفه وذوقه الخاص،
فكما «أن الموسيقى الغربية ال يمكن أن تطرب الطبقات الشعبية في العراق على اختالف

مناحي تفكيرها ومشاعرها»( ،)44كذلك فإن «ابن البلد ال يتذوق إال األهازيج التي تبعث
في نفس السامع سواء كان من الطبقة المتعلمة أو غير المتعلمة حس شعور مباشر وعاطفة

قوية فياضة ،ومن الصعوبة بمكان أن يتفهم المتعلم هنا أدوار األغاني المصرية أو السورية
البلدية ،فهنا مشاعر وأخيلة وذوق خاص ،هذا شأن المتعلم فكيف بغير المتعلم من أبناء

الفالحين والفقراء»( .)44فاألدب المصري أو السوري ال يغني عن تكوين دولة مستقلة ألدب

عراقي يعبر عن الروح العراقية ،وال ترى االعتماد عليهما إال «تثبيط ًا ألدباء العراق ،وعرقلة
في تكوين دولة األدب في هذه الديار ،تلك الدولة التي يحرص كل مفكر عراقي على أن

تتوطد أركانها ،وتقام دعائمها من عناصر عراقية بأيدي عراقية»(.)45

إن تكوين دولة أدب عراقي مستقلة ،يعني تكوين ثقافة مستقلة ،وإن سبب هزال

الشخصية الثقافية العراقية «أن أكثر متأدبينا ال يتناولون غذاءهم الفكري إال على موائد
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مصرية ..إن الكثرة منهم تقنع باالطالع على ما ينتجه أدباء مصر وتتخذهم المثل العليا
في هذا الحق»( .)46وهذا «يصرفهم عن مدارسة أدب العرب القديم (والمصريون عيال

عليه) وربما صرفهم عن األدب الغربي أيض ًا»( .)46والدعوة الجديدة تريد أن يرجع األدباء

العراقيون بأنفسهم إلى األدب العربي يدرسونه ويضمون إليه ثقافة عالمية ،يتمثلونها مباشرة،
ليقيموا أسس ًا ثقافية تخصهم وتصدق في التعبير عن الفكر العراقي ،ليقدموا بعدها أدب ًا صادق ًا

عراقي ًا .وهم باتكالهم على غيرهم ،ليسوا أكثر من أجسام طفيلية تعيش على غيرها ،ألنها ال
تملك القدرة على االعتماد على نفسها ،وهذا ما تهاجمه« :نسيغ الثقافة المصرية من دون

مضغ فكنا والحالة هذه كاألجسام الطفيلية التي ال تملك في أجسامها أجهزة مستعدة لهضم
المواد الغذائية وتمثيلها ،وإنما تأخذ المواد المهضومة والممثلة تعيش عالة عليها»( .)4۷وهذه

الدعوة ترى أن العراق بقي وحده هزيل الشخصية األدبية ،عالة على غيره في حين سعت

مصر وسوريا إلى بناء ثقافتهما وأدبهما بما يعطيهما طابع ًا مميز ًا ،فهناك ما أسمته الثقافة

المصرية واألدب المصري واألدب السوري «فالخمول البادي هو في حقيقته نصيب العراق

أكثر من غيره من األقطار العربية األخرى»(.)48

هذه هي األسباب التي فسرت بها الدعوة الجديدة حملتها على األدب المصري أو

السوري ،أما بعد ذلك فدعاتها ال يجحدون فضل الثقافة العربية ويقدرون أدباءها حق قدرهم،

فنقرأ لهم« :إننا نشجع أدباء مصر ونثني على جهودهم ونرفع من قدرهم»( .)49ونقرأ أيض ًا:

«فنحن ال نستغني عن آثار الدكتور طه حسين والعقاد والزيات وهيكل والرافعي وغيرهم

من جهابذة األدب ،كما أننا ال ننكر فضلهم علينا في حياتنا الفكرية والثقافية»( .)49وبهذا كله
يردون کید من يرميهم بأنهم دعاة إقليمية ،ترمي انشقاق ًا في صفوف األدب« :ويعلم الله أننا

ال نريد انشقاق ًا في صفوف األدب»(.)50

وإذا لم تكن إقليمية ضيقة ،فهي أيض ًا ليست قومية متعصبة ،بل هي دعوة إنسانية ال

تعني «االنعزال عن األمم األخرى ،ألن العزلة ليست إال جمود ًا وخمود ًا واألمم التي تود

االنعزال عن األمم المتمدنة فإنها تريد بذلك أن ال يكون لها نصيب من الحضارة والمدنية
التي تتمتع بها األمم األخری .هكذا قل في استقالل الثقافة العربية عن الثقافات األجنبية ،إذ
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ال يصلح هذا االستقالل بأمة دأبها التقدم والرقي في مضمار الحضارة والمدنية ،ألن التاريخ

يخبرنا عن كثير من الدول التي كانت في دور تأخر وانحطاط وجهل عظيم ،ولكنها باتصالها

مع العالم اقتبست كثير ًا من العلوم والفنون وأصبحت في مقدمة الدول الراقية»(.)51

وتدعو إلى اقتباس هذه العلوم والفنون وجعلها عنصر ًا من الثقافة القومية وتحذر من

االنعزال الثقافي« ،فالثقافة العربية إذا استقلت عن الثقافات األجنبية األخرى ،فال شك أنها
تكون محدودة وناقصة ألن الثقافة ما هي إال خالصة المعارف والتجارب ،وال يغمض عينه

عن تجارب غيره إال غافل وجهول ،أما العاقل فيتطلع إلى مختلف المعارف والثقافات
في مختلف الممالك والشعوب ألنه يدرك جيد ًا ما ينفعه ويمأل عقله نور ًا وحكمة ويفعم
نفسه خير ًا وسمو ًا فيتلقف ما جادت به القرائح من مختلف البالد ،فيجب ،إذ ًا ،أن نستوعب

من الثقافة األجنبية ويحسن حين يمكن ذلك أن نهضمها بحيث تصبح عنصر ًا من ثقافتنا
القومية»( .)5۲فالثقافة القومية ،أحد عناصرها الثقافة األجنبية ،وعلى هذا فإن «االستقالل
يجب أن نتصوره في كل شيء ما عدا العلوم والفنون واآلداب ،ألن كل فرد يتمكن أن يكتفي

بما عنده من طعام وشراب وأن يلبس كما كان أجداده يلبسون ،ولكن ال يتمكن الشخص

العاقل الطموح أن يكتفي بما في بيئته من المعارف واآلداب»( .)5۳لكن هذا ال يعني أن
يأخذوا بدون تبصر ،فليس صحيح ًا «أن نقتبس كل ما نشاهده من الثقافات األجنبية ،بل علينا
أن نأخذ ما يصلح لنا ويوافق أحوالنا ،وأن نترك ما ال يوافقنا وتكون نتيجته وباالً علينا»(.)53

وقد نشط إلى جانب هذه الدعوة ،اتجاه إنساني في الفكر يندد بجنون الوطنية ويرفض

االنعزال عن الثقافة العالمية ،ويرى أن الدعوات القومية الضيقة اقترنت بما شاع في العالم

وقتذاك من فكر فاشي ،حيث نشط في «أوروبا اتجاه فكري خطير يرمي إلى حل مشاكلها عن
طريق التزمت في الوطنية ،وهذه الوطنية حين يلجأ إليها في السياسة تنتهي بالحروب وفي

االقتصاد تنتج ما تالحظ اليوم من ضروب الحواجز الكمركية ،وشل الحركة االقتصادية في
العالم ،وأخير ًا صار يلجأ إليها في الثقافة العامة فأثرت عليها شر أثر»(.)54

ولقد تصدى هذا االتجاه اإلنساني في الفكر لبعض المؤلفات العالمية التي ناقشت

ظاهرة وطنية الفكر والثقافة التي استفحلت ،حيث «وقفت األمم في وجوه بعضها بعض ًا
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بشراسة كأعداء ألداء «فتوطن» العقل نفسه ،أي صار وطني ًا ولم تعد الموسيقى الفكرية
األوروبية إال أنغام ًا مشوشة غير منسجمة وال مطربة»( .)55ويبدو عندها «أن كل شيء يجري
كما لو كان الناس قد ملوا التقدم نحو حضارة واحدة ،فحاولوا أن يعيدوا تأليف القبائل

والزمر والفرق»( .)55من هذه الكتب ،كتاب الناقد الفرنسي اندريه تريف ،الذي ناقش فيه

«التناقض الذي ال سبيل إلى تالفيه بين االحتياج إلى ثقافات وطنية محلية يدافعون عنها بكل
حرارة وغيرة وبين ضرورة ثقافة مشتركة عالمية»(.)55

إن هذا االتجاه اإلنساني في الفكر العراقي إذ يندد بهذه االتجاهات الخطيرة يقف ضد

ما تردد من «صيحة مصر الفرعونية»( )55ويرى أن ذلك «صدی ولو بعيد ًا لما يجري في العالم

من انفصال عن العالم»(.)55

ونريد أن نقف على حقيقة الدعوة الفرعونية في مصر ونبين مدى صلتها بالدعوة إلى

األدب العراقي ،هذه الدعوة تربطها بعض الدراسات بعملية التجزئة بالقومية الضيقة وتراها

«جزء ًا من خطة التمزيق والقضاء على وحدة الفكر العربي وخلق وحدات فكرية إقليمية

تقوم على أساس المفاهيم المحدودة بحدود كل إقليم بحيث تصبح هناك نزعات وفلسفات
ضيقة :مصرية وسورية ولبنانية وعراقية وتونسية ومغربية وهكذا .وقد تمثلت هذه المفاهيم
في التغني بأنهار اإلقليم وجباله وآثاره وعالماته المميزة على أساس أنه شخصية مستقلة

منفصلة .وبلغ هذا العمل مداه في معاداة مفاهيم األقطار األخرى ،فمصر غير العرب ولبنان
غير سوريا وتونس غير مراكش .كما جرت محاوالت للفصل بين كل قطر على أساس أن

لكل قطر مقومات خاصة وعالمات مميزة فكرية وجنسية ونفسية .وأن كل قطر شعب ،وكل
إقليم له جنس وحضارة وماضي وتراث ...وقد كانت دعوة التجزئة بالقومية الضيقة أقوى

ما تكون في مصر .ذلك ألن مصر سقطت في يد االستعمار منذ  ۱۸۸۲مبكرة عن العالم

العربي كله ما عدا الجزائر .ولذلك كانت عملية الغزو الثقافي لعزلها عن األمة العربية بعيدة
المدى .وكانت عملية تغريبها وردها إلى ماضيها القديم السابق على ماضيها العربي باسم

إحياء مجدها والتغني بعظمة األهرام وأبو الهول التي ال مثيل لها في العالم .وقد ارتبطت

الدعوة إلى القومية المصرية الضيقة بالدعوة الفرعونية وإحياء ماضي مصر القبطي ...وكان
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من أبرز األخطاء تجاهل الحقيقة التي تقوم على أن الفرعونية عصر من العصور وليست
جنس ًا من األجناس»(.)56

وتؤكد دراسة أخرى أن الفرعونية نتيجة الستعالء الوعي القومي فكان أن تبلورت

تيارات إقليمية ضيقة منها هذه الدعوة التي اندفعت قوية عنيفة متهورة بعد ثورة 1919

في مصر ،فأسس الشباب جمعيات أدبية وفنية لخدمة أهداف األدب القومي الذي كان من
رواد الدعوة إليه أحمد ضيف الذي طالب األدباء والكتاب في أوائل العشرينيات بأن يكون

لمصر أدبها الذي يمثل حياتها االجتماعية وحركتها الفكرية .بل كان رائد هذا االتجاه لطفي
السيد في أوائل هذا القرن ،فقد دعا إلى التمصير في السياسة وفي اللغة وفي األدب .وقد
ظهرت عشرات األقالم المتحمسة في الدعوة إلى هذا االتجاه القومي منها :أحمد زكي
أبوشادي ونقوال يوسف وسالمة موسی وإبراهيم المصري ومحمد أمين حسونة ومحمد

زكي عبد القادر وأحمد أمين وأحمد الشايب وتوفيق الحكيم .ومن مالمح هذه الدعوة
اعتبارها التجديد هو االنفصال عن األدب العربي القديم وتعميق االتصال باألدب األوروبي

لكي يتسنى بناء أدب جدید مناسب لروح العصر .وقد ظهر ذلك خصوص ًا لدى طائفة من
المثقفين جمعوا أنفسهم في منظمة أطلقوا عليها (المدرسة الحديثة) وأعلنوا أن التجديد

يعني أمرين :هدم القديم مهما كانت قيمته واالتجاه نحو اآلداب العالمية ألنها تمثل المدنية
والحضارة .وكان من دعاة هذا التيار المتعاظم من يحمل آراء متطرفة شديدة التطرف ،ومن

يحمل آراء معتدلة واضحة االعتدال ،فنجد مث ً
ال من يدعو إلى التمييز بين األدب العربي
واألدب المصري .ونجد من يقول إن المصريين شعب غير سا ٍم وغير شرقي ،وأنهم يجب أن

يتحرروا من قيود الماضي العربي كما تحرر األتراك من قيود الماضي اإلسالمي في نهضتهم

الحديثة .وإذا كانت العربية هي اللسان الشائع فال ينبغي لهم أن ينسوا لغتهم القبطية التي

تمثل طابعهم المصري الصميم وينساقوا إلى آداب األمم األخرى التي تنطق بالعربية .ويدعو
آخرون إلى أن يتجاوزوا جهلهم بتاريخهم األدبي القومي وأن ال يظلوا يرسفون في أغالل
الفتح العربي لمصر ،وأن ال يكتب األعالم بطريقة تشعر بأنهم سفراء لدولة إسالمية عربية

في عالم الخيال ،وليسوا أبناء مصر المبرزين وحماة وطن الفراعنة .ونجد منهم من يذهب
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إلى أبعد من ذلك فيرى أن المجتمع المصري أو الشخصية المصرية قد استقبلت اللغة
العربية كقدر مفروض وتلك هي المحنة القومية البالغة التي ال عالج لها إال في إيجاد لغة

مصرية تكون قاعدة للفن المصري ولألدب المصري .والمهم في هذه الكتابات كلها أنها

تعد األدب القومي هو المظهر الحقيقي للتجديد فهي تتحدث عن التجديد أو عن الجديد
باعتباره األدب القومي المعبر عن شخصية األمة ،كما تعد القديم هو األدب العام الذي
غرقت فيه شخصية األمة وتالشت والذي طغی باتجاهاته وفنونه ولغته على الطابع القومي

فغشيه ثم محاه.

ونجد من أصداء هذا االتجاه القومي في مناهج الدراسة األدبية دعوة أمين الخولي إلى

العدول عن التقسيم المدرسي المعروف وأن يقدروا األثر القومي لكل بيئة نما فيها أدب

عربي وأن يتتبعوا هذا األثر بالدرس المستقل ،وأن يدرسوا العربية في المواطن المختلفة

التي نزلتها وطن ًا وطن ًا فيكون أساس التقسيم هو اختالف البيئة وتغايرها ووحدة المؤثرات
المعنوية فيها .ويؤكد بهذا الرأي القول بضرورة دراسة األدب المصري على األساس

اإلقليمي الذي يمكن معه اعتبار األدب المصري كاألدب األندلسي واألدب المغربي مث ً
ال
حلقات يستقل بعضها عن بعض في مجال األدب العربي الكبير .ويمضي في سبيل تحقيق
شطر من هذا التاريخ األدبي الخاص بمصر فيكتب دراسة عن البالغة العربية في إطار

المدرسة المصرية ويرى أن قيام مدرسة أدبية مصرية في إطار األدب العربي القديم له دالئله

ومميزاته.

ونجد أصداء لهذه الدعوة القومية الضيقة في الشعر اللبناني الذي خدم الدعوة الفينيقية

في بعض مراحله .وفي الدعوة إلى (القومية السورية) التي بشر بها أنطون سعادة ،الذي يرى
أن التجديد األدبي في األدب السوري ال ينبغي أن يكون لمجرد التجديد وتغيير األساليب،

بل للوصول إلى التعبير عن نظرة إلى الحياة والفن والكون جديدة وقادرة على استيعاب

المطالب والمطامح النفسية المنطبقة على خطط النفس السورية .ويؤكد أن كل تجديد غير
هذا يزيد في ظلمة النفس السورية التي اكتنفتها منذ شذت عن محورها األصلي بعامل من

الفتوحات البربرية(.)57
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نعرف من هذا أن هذه الدعوات الضيقة وخصوص ًا الدعوة الفرعونية في مصر اقترنت

بها الدعوة إلى األدب اإلقليمي ،ولهذا تحاول الدعوة إلى األدب العراقي أن تنفي عن نفسها

أن تكون إقليمية ضيقة كالدعوة الفرعونية ،إذ تختلف عنها بكونها ال تدعو إلى فك ارتباط
األدب العراقي بماضيه العربي ،وال تدعو إلى هذا االرتماء في أحضان األدب الغربي الذي
يمحو شخصية األدب العراقي الذي ينتمي إلى األدب العربي.

إن الدعوة ،إلى األدب الصادق ،أو األدب العراقي ،دعوة إلى العودة إلى الثقافة األدبية

الخاصة ،ولكنها تعتمد على األخذ من الثقافة اإلنسانية ،وهذا ما أفصحته عن نفسها ،وقد
استمدت أسس األدب الجديد التي تدعو إليها من طبيعتها الخاصة هذه.

لقد وضح الفكر النقدي أسس األدب الجديد ،مؤكد ًا أنها مما يوافق روح النهضة

الحديثة ،وحال العراق« :إننا دولة فتية يافعة ،فلتكن جهودنا التي نتشبث بها فتية ،توافق روح

نهضتنا ،وتلتئم مع حالتنا»(.)58

من ثم يقدم أسسه الجديدة« :فاالستعارة من األدب القديم بأخذ ما يفيد نفسياتنا وتمثيله

مع ما نقتبسه من الحضارة ،تمشي ًا مع روح العصر المسيطر على الذوق العام ،هي الخطة
التي سننهجها للبدء باالنقالب الفكري المنشود .وقد يری من المتشائمين الذين ينظرون إلى

كل حدث خطير بمنظار أسود أن هذا من قبيل خیاالت الشباب الوثابة ،ومثل من أحالمهم
الذهبية المضطربة ،بيد أنها في نتيجة الواقع فاشلة ،وغير مثمرة ،إن هؤالء المتوانین اعتادوا

أن يكونوا من دعاة اإلحباط ولسنا بمعيرين إياهم أذن ًا صاغية»(.)58

إن تنمية هذا األدب تتطلب من «أدبائنا الناشئين بنوع خاص تلقيح أدمغتهم وأرواحهم

بلقاحين اثنين ..األول بتوسيع االطالع على أدب العرب أيام ازدهرت حضارتهم أيما

ازدهار ..األمر الثاني ،يستوجب التوغل في دراسة اآلداب الغربية وأعني بها آداب اإلغريق

القدماء وآداب الرومان ،وآداب األمم األوروبية الحديثة ويتبين من هذا شدة حاجة األديب
إلى إتقان لغة ،أو لغات غربية ،وال يكفي اإللمام بها فقط»( .)59وبهذا يتسنى لهم بناء األدب

العراقي ،الذي ما يزالون ال يمتلكون ألن «أدبنا ..قاحل كالصحراء ،هزيل كالذي منع الطعام
والشراب شهور ًا ،فبانت عظامه ،وسمح هندامه ،بل إن أدبنا لم يزل جنين ًا لم يولد»(.)59
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ولقد فسر من هاجم االعتماد على األدب المصري ،باسم الدعوة إلى األدب العراقي

 -كما مر معنا  -ذلك ،بأن هذا االعتماد يمنع األدباء العراقيين من العودة إلى األدب القديم

بأنفسهم ،يدرسونه ،ويأخذون منه ،كما يمنعهم من الوقوف المباشر على األدب الغربي،
ليكونوا من االثنين ثقافتهم الجديدة ،وليبدعوا أدبهم الجديد..

إن الدعوة إلى األدب الجديد تعني ،باختصار «جعله عالمي ًا في ذاته ،وذا صبغة

مستقلة»( ،)60فهو يقوم على أساسين :الثقافة العالمية ،والثقافة المستقلة وإذا كانت قد
أوضحت بأنها تأخذ من الثقافة العالمية ،ما ال يكون وبالاً على األدب العراقي ،فإنها
أوضحت ماهية الثقافة المستقلة أيض ًا..

إن الثقافة المستقلة التي تعني ،هي الثقافة العربية التي فيها من الفكر والروح العراقية..

وهذا مر معنا في حملتها على األدب المصري والسوري ..وهي الثقافة التي تالئم روح

العصر كما يتضح من تعبير «ما يفيد نفسياتنا» ،وهذا أوضحه الفكر النقدي عند نشأته ،فقد
أكد أنه يعتمد من ثقافته ما يتالءم وروح العصر ،ومن الثقافة اإلنسانية محاسنها ،وعاد ليؤكده

اآلن .ومن هنا راح يهاجم ما بقي من ثقافته القديمة منغلق ًا عن روح العصر التي رأى في

محاكاتها خروج ًا على مفهوم الصدق األدبي الذي يقصد(.)61

ويتجه بعض النقاد إلى هذه الفئة التي ال تزال متحجرة على القديم ،يريد الخروج بها

من عزلتها عن قيم ومبادئ العصر الحاضر ،فيقترح طريقة لدراسة األدب العربي ،جديدة
تؤدي إلى الخروج به إلى تمثيل عصره الذي ال ينقطع عن الحضارة والثقافة العالمية ،يضم

إليه منها ويسهم فيها ،ويرى أن عقم الدراسة الماضية لألدب العربي ،وراء ابتعاد األدب
الذي ظل محافظ ًا على تمثيل عصره .أما الدراسة الجديدة فسوف تقدم هذا األدب الذي
يمثل العصر الحاضر وما يقتضيه من التواصل الحضاري العالمي لكي يسهم في الحضارة
العالمية يأخذ منها ،ويقدم إليها ثمرات يانعات في مضمار الفنون واآلداب.

والدراسة الجديدة لألدب العربي ،هي دراسة العالقة الثقافية بين أدبنا القديم واآلداب

العالمية ،وبذلك نقف على فكر وشعور الجماعات التي أخذ عنها األدب القديم ،ونتحقق
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من مدى هذه العالقة ،وكيف تمت ،لإلفادة من التاريخ األدبي القديم في القيام بهذا المشروع
الجديد(.)61

إن الدعوة إلى األدب الصادق أو األدب العراقي ،تريد أن تضم إلى الثقافة العالمية،

الثقافة الخاصة بما حددته لها من صفات ،وال ترضى بفصلهما ،بل هي دعوة إلى (التمازج)
بين هذين العنصرين الثقافيين اللذين يمثالن أسس األدب الجديد الذي تريد ،وترى أن

الجمع بينهما هو السبب وراء اإلبداع العربي في عصر االزدهار العباسي ،حيث «امتزجت

العقلية العربية بغيرها من عقليات األمم األخرى امتزاج ًا قوي ًا ظهر واضح ًا في شخصية
الكندي الفيلسوف العربي ،ثم جاء بعده من فالسفة العرب في المشرق والمغرب ،وجرى

العربي على أخذ مبادئ العلوم من هذه األمم وطفق يضيف إليها أكثر مما ينتجه فكره ،فابتدع
في الرياضيات واستكشف في الطبيعيات ..ورسم في الفلك ،وأضاف إلى الفلسفة ،وحذق
المنطق فساعده كل ذلك على االستنباط ،ووضع القوانين وتشريع الشرائع فكون حلقة بديعة

ربطت الشرق بالغرب ،وظل العربي حام ً
ال هذه األمانة حتى أداها كاملة مجلوة إلى الغرب،

فكانت باعث نهضته وموقظ فكرته»(.)62

وعندما رصدت تاريخ الحركة الثقافية األدبية الجديدة في العراق ،وجدتها تمثل

هذين العنصرين اللذين يعنيان األدب الجديد ،ولكنهما عنصران منفصالن أو «جهتان تبتعد
إحداهما عن األخرى ،وال تلتقي بها»( .)62فهناك من حملوا الثقافة القديمة ،وهم «يعرفونها

حق عرفانها ،فقد وقفوا على آداب العرب ،وبحثوا في كنوزهم العلمية ،ففقهوا هذا التراث
الكريم ،يبدون للناظر فيبصر فيهم استعداد ًا قوي ًا ،وطبع ًا لين ًا ،يقبل على التجديد ،وال يحرص

على رأي قديم إذا ارتأی المصلحة تخالفه وال ترتضيه ،وال يجمد فكره عند مثل أو قاعدة إذا
كان في هذا المثل وتلك القاعدة ما يحول دون الفهم»( .)62وهناك «شباب ثقفوا علوم الغرب

واطلعوا على أدبه ،ومرنوا على أساليب تفكيرهم ،ولكن  -وا أسفاه  -لم يكن لواحد منهم
يد في تراث عربي وال نص أدبي ،وال تفكير فلسفي ،وال أسلوب عربي يستطيع به التعبير عن

علمه الغزير ،وأدبه الجم»(.)62

هناك ،إذن ،فئتان تحمالن أساسي األدب الجديد :الفئة األولى تحمل ثقافتها األدبية
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الخاصة ،غير المتحجرة على القديم ،والفئة الثانية تحمل الثقافة الغربية وبينهما «حلقة

مفقودة»( .)62وهي تدعو إلى األدب الذي يمثل هذه الحلقة المفقودة.

إن األدب العراقي ،أو األدب الصادق الذي تدعو إلى خلقه ،يعني هذه الحلقة

المفقودة ،الحلقة الجامعة لهذين العنصرين الثقافيين في أدب جديد يمثلهما ويكون السبيل
إلى ذلك «إذا ولى شبان العراق المثقفون بثقافتهم العربية شطر الغرب ،فتزودوا وعادوا
مألى األواطب واتخذوا مسلك ًا اتخذه غيرهم من قبل»(.)62

ومع أن الدعوة الجديدة ما زالت  -وهي في منتصف الثالثينيات  -تؤكد أن األدب

الجديد ما زال حلقة مفقودة إال أن مالمح هذا األدب كانت قد الحت لبعض الدارسين

في أدب جماعة في «مصر وفي العراق وسورية والمهجر وفلسطين»( )63تعمل على «إعداد
الفكر لقبول آراء ومعتقدات هذا المزيج من رائع األدب والفن والحياة»(.)63

ولقد أكد أدب هذه الجماعة «تأثر األدب في القرن الحاضر تأثر ًا قوي ًا باألدب الغربي،

وعلى األخص بعد أن تشربت عقول أبناء الشرق باألدب الغربي الذي هو مزيج من أدب

يوناني التيني قديم ،وأدب القرن الثامن عشر والتاسع عشر وآخر معاصر ..فكان الطالب
العربي يقرأ األدب اإلنكليزي أو اإلفرنسي مثالً ،أو األلماني ،كما يقرأ األدب العربي

ويتفهمه .فكانت التأثيرات تتكاثف وتندمج ..ثم تمر األيام وإذا بنتيجة ذلك كله مزيج
جديد رائع وهاج يبهر األبصار ،ويسبي األلباب ،يؤثر في النفس ألول وهلة ،ويثير فيها

شتى العواطف المبتهجة الضاحكة ويردد بنغم حلو جذاب قصيدة الحياة المترعة ،فيضحك
هذا ويسلي ذاك ،ويبكي هؤالء ويسعد أولئك ،بهذا المزيج من أدب الحياة ،وروح العصر
وثقافتهما ،وبهذا الكيان النفسي الجديد يكتب المجددون»(.)63

ومع أنه يشير إلى والدة هذا األدب الجديد في العراق ،ال يمثل له بأدب عراقي ،وإنما

بأدب أحد الكتاب العرب في القصة...

إن األدب الجديد ما زال حتى هذه المرحلة ،إما مفقود ًا إال من الدعوة إليه وإما مولود ًا

جديد ًا لم يكبر إلى الحد الذي يلحظه فيه الجميع ،وإلى الحد الذي يفرض فيه نفسه على
الحركة األدبية ويجعلها تتسم بسماته .وقد شهدت مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية في
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العراق توطد هذا األدب الذي حددت الدعوة الجديدة أصوله الثقافية على يد جماعة من
األدباء أعرقت في القديم العربي إعراق ًا أثي ً
ال ونفذت إلى مكنونات الحضارة العربية دين ًا

وفلسفة وأدب ًا وتاريخ ًا وعلم ًا وفن ًا ،ثم انعطفت نحو بستان الفكر العالمي من حضارة اإلغريق
قديم ًا إلى الزمن الحاضر وبذلك أصابت من األصول العربية شطر ًا صالح ًا ،وطوفت في

ما أنتجه اإلنسان وطفقت تعتصر وتحتسي وتصب في كؤوسها للجماهير المثقفة الطالعة
خالصات إنسانية نمت العبقرية العربية بعبقريات األعالم في سائر األمم .وقد استطاعت أن
تحول االقتباس اختراع ًا ،فلم يكن اقتباسها نير ًا عليها ،ألنها ذوبته وكيفته مع ثقافتها الخاصة،
فتحررت من عبودية األخذ وانتهت إلى اإلنتاج المبتكر( .)64وحركة الشعر الحر في العراق
خير ممثل ألدب هذه الجماعة .وقد بدأت هذه الحركة قبل انتصاف هذا القرن ونمت بقوة

ملحوظة في السنوات التالية ،في كل من العراق ومصر ولبنان وسورية وباقي البيئات األدبية
في الوطن العربي .وقد تأثر أعضاؤها بالشعر الغربي ال سيما اإلنكليزي ،وجاء شعرهم ثمرة
لالطالع على المذاهب والنظريات الحديثة في األدب والفنون عند الغربيين .وقد تعاملوا

معها من خالل الموروث الثقافي العربي ومن خالل الواقع والظروف التاريخية والنفسية
التي لألديب العراقي .فكان أدبهم يمثل مرحلة األدب الذي عبر بصدق عن وعي األديب

الجديد وقد اعترف زعماء مدرسة الشعر الحر أنفسهم بالتأثر بالشعر الغربي وبالثقافة الغربية
وأكدوا في الوقت نفسه تأثرهم بالشعر العربي وبالثقافة العربية ،يقول السياب« :بين الشعراء
الغربيين الذين تأثرت بهم في بداية األمر شيلي ثم كيتس ثم إليوت ثم إيدث سيتویل .وحين
استعرض هذا التاريخ الطويل من التأثر أجد أن أبا تمام وإيدث سيتویل هما الغالبان ،وحين

أراجع إنتاجي الشعري ال سيما في مرحلته األخيرة أجد أثر هذين الشاعرين واضح ًا،

فالطريقة التي أكتب بها أغلب قصائدي اآلن هي مزيج من طريقة أبي تمام وطريقة إيدث
سيتويل» .كما أن أثر هذه الروافد الثقافية يعترف به رواد حركة الشعر الحر اآلخرون وتبينه

الدراسات التي كتبت عن هؤالء وعن حركتهم الشعرية .وكما أن هذه الحركة لم تكن تعبير ًا
عن تأثر باألدب الغربي فقط ،وإنما عن ثقافة الشعراء الخاصة ،فإنها كذلك تعبير عن مطالب
نفسية وظروف تاريخية خاصة .وقد وضحت نازك المالئكة ارتباط ثورة الشعر الحر بالتطور
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االجتماعي ،وهي تؤكد أنه ليس من الممكن أن تنشأ حركة في مجتمع ويستجيب لها جيل
من الناس دون أن تمتلك جذور ًا اجتماعية تحتم انبثاقها وتستدعيه .وإن هذه الجذور منها
ما هو اجتماعي ومنها ما هو نفساني .لقد كانت حركة الشعر الحر كما تقرر الشاعرة مقودة
بضرورة اجتماعية محضة ،والدليل على ذلك هو فشل مهاجمتها ومحاولة وأدها .ويؤكد

الدكتور إحسان عباس رأيها هذا في دراسته عن البياتي إذ إن اتجاه الشعر الحر لم ينشأ عن
التقليد وإنما يمثل حاجة نفسية من ملل استمرار النظم على ما يشبه القالب الواحد في عصور
مختلفة ،فإذا سار البياتي في هذا االتجاه فليس ذلك استيحا ًء للمؤثرات األجنبية الخارجية

وإنما هو استجابة لدواع نامية في حياتنا الحاضرة(.)65

لقد تميزت مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية في العراق بأنها تمثل نقلة في وعي

األديب والفنان العراقي .وقد تمثلت هذه النقلة ثقافي ًا في تشكيل حساسية أدبية وفنية وفكرية
جديدة تجسدت في أغلب مظاهر النشاط الثقافي ،فلم تتجسد في الشعر فقط ،بل في عديد

من فروع اإلبداع األخرى :في القصة والرواية والمسرح والمقالة األدبية والرسم والسينما.

وقد استطاعت الحركة التشكيلية أن تكتسب هويتها الوطنية الخاصة( ،)66فقد بدأ الفنان
العراقي وهو يبلور مالمح نزعته للحداثة بالتقليد ثم تدرج بالنمو والتطور ليبلغ مرحلة
متميزة وليؤسس له ريادة جديدة في جدلية العالقة بين الموروث والتراث اإلنساني العالمي

الحديث .وأصبح معنی الحداثة يعني فيما يعنيه من محاكاة الفن األوروبي الحديث العودة
إلى الموروث للبرهنة على قيمة الماضي والكتشاف الذات الذي يعني معرفة الجذور.
وبرهنت العودة على أن إعادة صياغة الموضوعات المعاصرة ال يتقاطع مع تحليل ودراسة

الموضوعات السابقة ،بل كان هذا االتجاه أكثر صدق ًا في التعبير عن المعاصرة أو الحداثة.
وأصبحت هذه مفهوم ًا يرتبط بإنجاز العمل الفني المتكامل الذي يمتلك هويته الوطنية.
فالحداثة ليست تقليد ًا لألساليب األخرى ،بل هي إبداع العمل الذي تتمثل فيه روح العصر

دون التقاطع مع الحلقات المشرقة للموروث الحضاري المحلي والعالمي والتوصل إلى

ما يمكن تسميته المدرسة العربية المعاصرة في الفن الحديث( .)67فتأسست (جماعة بغداد

للفن الحديث) على يد جواد سليم وغيره من رواد الحركة التشكيلية ،حيث بدأ مصير العمل
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الفني في العراق بالتحول الحاسم نحو مرحلة جديدة تتسم باالعتماد على النفس والبحث

عن مالمح الشخصية الحضارية أكثر من مجرد ترسم خطی الغير .فبدأت صفحة جديدة
من تاريخ الفن العراقي الحديث ،وأعلنت هذه الجماعة في بيانها األول والبيانات التالية

له الهدف من ميالدها وبيان أفكارها أو رؤيتها الخاصة في الفن وهي استلهام األسلوب
األوروبي الحديث والتعبير عن الشخصية الحضارية للفن العراقي والعربي(.)68

أما عن التجربة القصصية والروائية في هذه المرحلة ،فإن هذه النقلة المهمة تمثلت

في قدرة القاص على التعبير عن الصراعات االجتماعية والحضارية وعن الصراع الداخلي

الذي يكتنف النفس اإلنسانية في مواجهة ضغوط الواقع وكوابيسه .وهذا ما افتقدته القصة
الواقعية التي كتبها في المرحلة السابقة .وقد وجد أن التعبير عن رؤيته الداينميكية الجديدة ال

يمكن من خالل األنماط القصصية التي سادت مرحلة ما بين الحربين .وهكذا راح يكتشف
أسلوبه الخاص وقد اتسعت دائرة اهتماماته وثقافته وزاد اطالعه على التجارب القصصية
والروائية في الوطن العربي وفي العالم ،وعلى التيارات الثقافية والفكرية وعلى التجارب

الفنية المعاصرة في مختلف ميادين اإلبداع ،وانطالق ًا من هذا الوعي راح يسعى للتوفيق بين
متطلبات وعيه االجتماعي والتزامه بقضايا المجتمع والعصر ،والتعبير عن صراعاته الداخلية
وهمومه الخاصة وبين الشروط اإلبداعية للعمل الفني ،فتبلورت لديه نتيجة لذلك نظرة

أعمق وأشمل إلى طبيعة العمل القصصي والفني ونجح في طرح مجموعة من األساليب
والتقنيات القصصية الجديدة.

لقد استطاع القاص في هذه المرحلة أن يتجاوز مستوى التجربة القصصية في مرحلة ما

بين الحربين ،فمع أنها كانت المرحلة األساسية التي تشكلت فيها التجربة القصصية العراقية،

إال أن هذه التجربة ظلت محكومة بقدرات ذاتية وبرؤية قاصرة عن تحقيق إنجاز إبداعي كبير
يتجاوز الكثير من مظاهر التسطيح والمباشرة والتقريرية ويخترق القشرة الخارجية للمظهر
المباشر ويغوص نحو األعماق الداخلية للمشاكل اإلنسانية أو لمكونات النفس اإلنسانية.
ولذا لم يكن هم الحركة التجديدية في القصة العراقية االقتصار على تحقيق إنجاز فني
وتقني بحت فقط ،بل وفي السعي إلى تقديم رؤية جديدة تعبر عن موقف القاص ووعيه
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في المرحلة الجديدة .وقد أخذ كتاب القصة في هذه المرحلة يعبرون عن وعيهم الجديد

من خالل انتقادهم للتجارب القصصية السابقة ،فكتب عبد الملك نوري في العام 1953

عن تجربة ذي النون أیوب معبر ًا عن إدراك أبناء جيله عجز األساليب القصصية التقليدية،
وأنهم أصبحوا يرون في الفن القصصي تعبير ًا عمیق ًا عن الحياة ووعي ًا يماثله بالمبادئ التي
يكتب من خاللها ويتهمه بأنه ال يتعمق وراء ظواهر الواقع وال يغور إلى الحس اإلنساني

والتيار الذي يجري أبد ًا في الخفاء .وكتب فؤاد التكرلي مؤكد ًا نظرة عبد الملك نوري إلى
الفن القصصي ،وهو يتحدث عن عناصر القصة الفنية ،أن لها  -فض ً
ال عن  -تعبيرها عن

بيئة المؤلف وأوضاعه االجتماعية ،ناحيتها الفنية وهذه الناحية هي التي تقرر ماهية اإلنتاج
األدبي :أهو عمل فني منظم أم تهريج رخيص ،وأن التعبير عن البيئة وحده لم ينتج أدب ًا

حقيقي ًا( .)69إن عبد الملك نوري وفؤاد التكرلي هما وجها القصة الفنية في العراق في مرحلة

ما بعد الحرب العالمية الثانية»(.)70
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«هوامش المبحث الرابع  -الفصل الثالث»

 األدب الجديد ،والدعوة الى :األدب العراقي الصادق -(((1الشعر العربي في الوقت الحاضر ،جناية شوقي على الشعر العربي حديث ألحمد الصافي النجفي،
جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۳العدد  ،453األحد 10 ،أيلول.۱۹۳3 ،
(((2دمعة ،لطفي بكر صدقي ،جريدة األخبار ،ص  ،۳العدد  ،۲الجمعة في  19حزيران ،السنة األولى،
.۱۹3۱
(((3المحتضرة ،عن اإلنكليزية ،لطفي بكر صدقي ،جريدة االخاء الوطني ص  ،۳العدد .۱۹۳۱ ،۱۸
(( (4صدی ،للشاعر األلماني الخالد «هيني» ،مدحت مظلوم ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۳العدد
 ۱4 ،۱۲آب ،۱۹3۱ ،ولعل هناك ً
خطأ مطبعي ًا في الكالم هو« :ودوت الكهوف والنيران» .وأرى أن
الصحيح «ودوت الكهوف والوديان».
(((5أغنية ،مدحت مظلوم ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۳العدد  ،۲۱ ،۱۸آب.۱۹۳۱ ،
(((6هواجس األرق( ،الكل باطل وقبض الريح) ،لطفي بكر صدقي ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۳العدد
.۱۹3۱ ،۷۲
(((7محمود تيمور واألدب القصصي ،م .م ،جريدة االخاء الوطني ،ص  3العدد .1934 ،609
(( (8صديقي (ذنون أيوب) ،ابراهيم المدرس ،العدد الخاص من جريدة األخبار ،ص  ،۲۷ملحق العدد
.۱۹۳۸ ،36
(((9أنا كاتب محتج ،وحين ال أجد ما أحتج عليه ال أكتب ،م .س ،مجلة آفاق جامعية ،ص  ،5۲العدد
الثالث ،السنة األولى.۱۹۷۷ ،
( (1(1القصص في األدب العراقي الحديث ،ص .3۱
( (1(1نشأة القصة وتطورها في العراق ،ص .۲۷4
( (1(1ينظر :المصدر نفسه ،ص .۲۸۰ – ۲۷۹
( (1(1إحدى أقاصيص مجموعته (الكاحون) ،المجموعة الخامسة ،المجلد األول ،من آثاره الكاملة،
ص.۳۹5
( (1(1إحدى أقاصيص مجموعته (الضحايا) ،المجموعة الثانية ،المجلد األول من آثاره الكاملة ،ص .۱۳۷
( (1(1الرواية في العراق ،ص .۲۹3
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( (1(1اآلثار الكاملة ألدب ذي النون أیوب ،المجلد األول ،المجموعة الخامسة الكادحون  -النوخذة،
ص.359 – 358
( (1(1الشعر الجديد ،م ،.جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۳العدد  6 ،424آب.۱۹۳۱ ،
( (1(1الشعر العربي في الوقت الحاضر ،جناية شوقي على الشعر العربي حديث ألحمد الصافي النجفي...
( (1(1المصدر نفسه.
( (2(2الشعر الجديد ،م ،.جريدة اإلخاء الوطني...
( (2(2الثقافة العربية في العراق ،حاضرها وماضيها ،محمد بديع شريف ،جريدة االخاء الوطني ،ص ،3
العدد  ۲۱ ،۷۳3آب.۱۹۳4 ،
( (2(2أدبنا العراقي ،أسباب هزاله وطرق تنميته ،صدقي أحمد مدرس ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۳العدد
 ۱۷ ،۲۲6تموز.۱۹۳۲ ،
( (2(2أدب وصحافة ،كمال ابراهيم ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۳العدد  ۲4 ،۷۳6آب.۱۹۳4 ،
( (2(2ندد الفكر السياسي بالتقليد األعمى لإلفرنج من أخذ القوانين الغربية وتطبيقها دون مراعاة لما يخص
الفرد العراقي ويميزه من سواه .ينظر«:قوانين كل مملكة يجب أن تكون على حسب استعداد أهلها،
إذا كنا نريد بالفعل أن نتفرنج تحتم علينا أن نبقى عرب ًا» ،جريدة االستقالل ،ص  ۱العدد ،۱5۳۹
 .۱۹3۱وكذلك فعل الفكر االجتماعي ،ينظر في سبيل المثال :االنحطاط األخالقي في محيطنا
الحالي ،روز فرنسيس جريدة االخاء الوطني ،ص  ،3العدد  ..۱۹31 ،52وكذلك شخصية الشباب
المفقودة في العراق ،جريدة االخاء الوطني ،ص  1العدد  .۱۹۳4 ،۲۸٤وأكد الفكر التربوي ضرورة
وضع منهج تربوي يعتمد على أسس ومبادئ التربية الغربية وال يغفل معها عن حاجات البالد
الروحية والمادية ..ينظر :طالئع التجدد والتطور في المعارف ،جريدة صدى العهد ،ص  ،۲العدد
 .۱۹3۱ ،۲49وقد كان من نتائج التقرير الذي كتبه الخبير التربوي األميركي (منرو) الذي استقدمته
الحكومة العراقية لدراسة أوضاع التعليم وحال المدارس ومستوى الدراسة والدارسین أنه «توجد
مقاومة شديدة للنفوذ السياسي األجنبي وللحكومة التي في دست الحكم مهما كانت» ...تقرير لجنة
الكشف التهذيبي ،ص .۷4
( (2(2تكوين دولة األدب في العراق ،جريدة الطريق ،ص  ،1العدد .۱۹34 ،4۰۹
( (2(2دراسة األدب العربي على أي الطرق يجب أن تكون  -۲ -كمال ابراهيم ،جريدة الثبات ،ص ،۲
العدد .۱۹۳4 ،۱۲
( (2(2الشعر العربي في الوقت الحاضر ،جناية شوقي على الشعر العربي ،حديث ألحمد الصافي النجفي...
( (2(2األدب الصادق والكاذب ،حسین مروة ،جريدة الهاتف ،ص  ،3العدد .۱۹۳6 ،۱۱۰
( (2(2ينظر :المصدر نفسه.
( (3(3نريد أدب ًا قومي ًا ،عراقي ًا ،د .م ،.جريدة االستقالل ،ص  ،3العدد .۱۹34 ،۲۲5۸
( (3(3ينظر :المصدر نفسه.
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( (3(3أدبنا العراقي ،أسباب هزاله وطرق تنميته ،صدقي أحمد مدرس ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،3العدد
 ۱۷ ،۲۲6تموز.۱۹۳۲ ،
( (3(3نريد أدب ًا قومي ًا ،عراقي ًا ،د .م ،.جريدة االستقالل...
( (3(3الثقافة العربية ،وهل ينبغي استقاللها عن باقي الثقافات األجنبية ،جهان طاهر ،مجلة المجلة،
ص ،۷۹۷العدد  1 ،17حزيران ،السنة األولى .۱۹۳۹
( (3(3نريد أدب ًا قومي ًا ،عراقي ًا ،د .م ،.جريدة االستقالل...
( (3(3صدرت في  7تموز .۱۹۳4 ،مؤسسها محمد محمود القشطيني ...ينظر :فهرست القصة العراقية،
ص .۳۲4
( (3(3مصيبة األدب في هذا البلد ،يوسف يعقوب مسكوني ،جريدة الطريق ص  ،۳العدد .۱۹۳4 ،4۱۹
( (3(3كيان األدب العراقي ،جماعة الفقر والفوضى في األدب ،أ .ر ،.جريدة االستقالل ،ص  ،۳العدد
.۱۹۳4 ،۲۲4۹
( (3(3تكوين دولة األدب في العراق ،جريدة الطريق.....
( (4(4حول كيان األدب العراقي ،عباس فضلي خماس ،جريدة الطريق ،ص  ،1العدد  ۱۷ ،414ربيع
الثاني.۱۹34 ،
( (4(4حول محاوالت في األدب العربي ،إلى ناقد االستقالل الكاتب القدير (كعم) ،عباس فضلي خماس،
جريدة الطريق ،ص  ،۳العدد .۱۹۳4 ،4۱6
( (4(4مصيبة األدب في هذا البلد ،يوسف يعقوب مسكوني ،جريدة الطريق ص  ،3العدد .۱۹34 ،419
( (4(4كيان األدب العراقي ،جماعة الفقر والفوضى في األدب ،أ .ر ،.جريدة االستقالل...
( (4(4نريد أدب ًا قومي ًا ،عراقي ًا ،د .م ،.جريدة االستقالل...
( (4(4حول كيان األدب العراقي ،عباس فضلي خماس...
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-5النقد والتجديد
غائية المعرفة:
المسألة الجدلية التي ننهي بمناقشتها نتائج البحث تتعلق بالتساؤل :هل يتصل النقد

بوصفه معرفة بغاية ،وهل تتصل حركة النقد بوصفه نفي ًا وتجاوز ًا بتلك الغاية؟...

قلنا بأن النقد معرفة تسعى إلى التعرف إلى موضوعها وهي تعتمد على وجود تناقض

أو اختالف وقلنا إن هذه المعرفة تنتج انحياز ًا وموقف ًا ،فقد انحاز الفكر النقدي إلى الجديد
ضد القديم بعد أن أدرك عالقة التناقض التي تربط القديم والجديد ،أو بعد أن سمی ك ً
ال منهما

باآلخر ووصفه به .ولقد وصف الفكر النقدي أوضاعه التي خرج عليها بالقدم ،ووصف ما

أراد الخروج بها إليه بالجدة وسعى إلى نقض القديم بالجديد .فالتجديد ،عملية انتقاد تعتمد
وجود تناقض وصراع وغاية تحكم الصراع« :إن نهضات األمم تبدأ بانتقاد أوضاعها»(.)1

ولقد أشار األصل اللغوي القديم إلى هذا التفسير لعملية التجديد ،فهي تعتمد وجود

جديد وقديم ،وهما نقيضان« :الجديد ،ما ال عهد لك به»( )2أي إنه يختلف عن القديم ،ومعنى
االختالف مباينة وتناقض حتم ًا« :والجدة ،نقيض البلی»( .)2والتجديد ،خروج بالشيء إلى
صفة الجديد ،أي خروج به إلى صفة النقيض للقديم« :أجده ،وجدده ،واستجداه ،أي صيره
جدید ًا ..والشيءِ .
يجد بالكسر ،صار جديد ًا ،وهو نقيض الخلق»( .)2وهو قطع للعالقة التي

تربطه به فقد أشار األصل اللغوي القديم إلى معنى القطع في عملية التجديد ،كأنه أدرك

أجده
وحدة العالقة بين الجديد والقديم« :وجد الشيء ،يجده جدا ،قطعه ،وجددت الشيء ُ

(بالضم) جدا ،قطعته ،وحبل جديد :مقطوع»(.)2
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ولقد قلنا إن المعرفة قسمان :معرفة أصلية تكتفي بفهم موضوعها وهي تقترن بغاية

عقلية ،ومعرفة أخرى هي اإلرادة تسعى إلى تغيير موضوعها عندما ال تجده يتفق معها ،فهذه
تقترن بغاية عملية ،فمع اإلرادة ننتقل من المعرفة النظرية إلى المعرفة العملية ،وهذا قلناه.

ولقد وجدنا النقد معرفة تعني هاتين الغايتين وتسعى إلى تحقيقهما ،فهي معرفة تحاول

معرفة موضوعها وقد مرت بمراحل تاريخية عدة في سبيل هذا التعرف :مرحلة المعرفة

المباشرة ومرحلة االنتقال إلى الضد ثم مرحلة الجمع بينهما .وهي معرفة تقترن باإلرادة،
معرفة تريد التحول إلى واقع أو أدب جديد .وقد عرفنا معنى التجديد لدى الوعي النقدي

الجديد ،فالتجديد يعني أن يعبر عن روح العصر الجديد الذي تلتقي فيه حضارة الغرب
بالشرق ،الذي يتحاور فيه االثنان ،الذي ال ينعزل فيه الشرق عن الغرب ،أن يعبر عن وعيه من
خالل اآلخر ،أن يعي نفسه من خالل اآلخر وذلك بعد أن تهيأ له  -بعد رقدته الطويلة  -أن

يكتشف ذاته الجديدة من خالل اآلخر ،المختلف .فالتجديد هو التعبير عن روح هذا اللقاء،

تحقيق هذا اللقاء.

لقد تأكد للفكر النقدي أنه لكي ينقض األوضاع األدبية التي جمد عليها أدباء القرون

المظلمة ،عليه أن يستمد من الغرب ،يعبر عن نفسه من خالله ،فال ينعزل عنه وال يصدر عنه
صدور ًا مطلق ًا ،فيتخلى عن تراثه الفكري وشخصيته األدبية المستقلة .وقد سمى هذا تجديد ًا

والتزم بالخروج بأوضاعه األدبية التي وسمها بالقدم إليه.

فالتجديد في األدب العراقي يعني إبداع أدب يمثل التمازج مع الثقافة األدبية العالمية.

ونحن ندرس الفكر النقدي مرتبط ًا بهذه الغاية ،إن هذه الغاية معناها محاولة معرفة الذات
عن طريق اآلخر أوالً ،ثم التعبير عن هذه المعرفة من خالل الواقع (األدب) ،فالتجديد هو
إذن معرفة تريد التحول إلى تأريخ ،ونحن سندرس تطور هذه المعرفة التأريخية .أي إن هذه
(الغائية) التجديدية عملية تطور جدلي وصيرورة تاريخية مر بها الفكر النقدي واألدب في

العراق .وهي كذلك صيرورة تاريخية مر بها العقل في فلسفة هيغل وعبر عنها لديه كل ما
أنجزته اإلرادة الفاعلة لدى اإلنسان ومنه الفنون واآلداب.

لم يتسن للفكر الجدید تحقيق التمازج مع الثقافة األدبية الغربية في المرحلة المبكرة
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من تاريخ العراق الحديث ،إذ لم يتح له االتصال باألدب الغربي مباشرة فلم يعرفه معرفة

مباشرة إنما تعرف إليه عن طريق بعض اآلداب العربية التي تجددت محتذية به .وقد استطاع

عن طريقها أن يعرف أن األدب الغربي يخالف أدبه القديم أو ينقضه ،فراح ينقضه .وكان يعززه
في موقفه الناقض للقديم أن التجديد نقض للقديم وخروج عليه فراح يضع له أسس ًا جديدة

تخرج على أسسه السالفة يقصد أن يحول أدبه إليها .ولقد حول أسسه الجديدة أدب ًا جديد ًا،

لكنه وجد أن األدب الجديد يتناقض مع ما يريد ،لقد وجد أنه يتناقض مع غايته ،فاألدب هو
محك خبرته ،ألنه غايته« :العمل محك النظر وليس هناك محك آخر»( .)3لقد صدر األدب
عن معرفته وكان عند الخطوة األولى من خطوات معرفته وتلك هي المعرفة المباشرة التي

لم تتعرف إلى نقيضها أي التي لم تنتقل إلى الخطوة الثانية من خطوات المعرفة.

لقد وجد تناقض ًا في األدب الجديد بينه وبين غايته .ولقد وجد أن ما يفصل األدب

الجديد عن األدب الذي يريد ،هو افتقاره إلى التواصل الذي يبغي مع الثقافة الغربية .هو
يعرف أن التجديد الذي حققه ال يعبر عن معرفة باألدب الغربي فهو ما زال عند مرحلة معرفته

المباشرة ولم ينتقل إلى المرحلة الثانية .أما كيف تسنى له أن يدرك ذلك ،فألنه يدرك ما
يريد من الجديد ،يدرك الغاية من التجديد وهي تحقيق هذا التواصل أو التمازج ،أي إن
هناك معرفة كامنة في العقل الجمعي ،فهو وسيلة اإلدراك والمعرفة .وقلنا إن المعرفة ليست

مباشرة بل هي موسطة ،أي إنها عالقة ومن خاللها سمى القديم قديم ًا وسمى الجديد جديد ًا

في مطلع يقظته الفكرية وهو يسعى إلى التجديد .إن العقل يدرك الشيء من خالل إقامة
عالقة بينه وبين آخره ،وهو مخزن لهذه العالقات أو لهذه األفكار فالعقل كلي وهو يسمي
األشياء من خالل طبيعته الخاصة باختزان األفكار أو الكليات أو العالقات ،من خالل قدرته

على إقامة عالقات بين األشياء .وتبقى هذه العالقات مختزنة لديه يرجع إليها ليحكم على

األشياء من خاللها .ثم إن لديه القدرة على توليد هذه العالقات عندما يالحظ أطرافها،
فيحكم عليها أو يسميها ،ألن وظيفة العقل هي هذه ،إقامة عالقة بين األشياء أو جمع بين
األشياء ليتم له إدراكها فهو وسيلة للجمع أو للعقل ،ومن هنا سمي عقالً .ونحن هنا نعيد

ما قررناه عن طبيعة العقل وقدرته ،ومن خاللها استطاع أن يحكم على األدب الجديد بأنه
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ال يمثل ما يريد ،بأنه ال يحقق غايته من التجديد وهي التواصل والتمازج مع األدب والثقافة

الغربية .وهذه كانت غاية حركة التجديد في اآلداب التي احتذت باألدب الغربي وأخذت
عنه .ولقد استطاع كذلك عن طريق حركة التجديد هذه ونقصد ما تحقق منها في األدب
العربي واألدب التركي أن يعرف أنه يتخلف عنها في سعيه إلى تحقيق هذه الغاية ،أي إن

الفكر الجديد استطاع عن طريق مالحظة اآلخر من الحكم على األدب العراقي بالربط بينه
وبين هذه اآلداب وهما متباينان بالنسبة إلى االتصال باألدب والثقافة العالمية واألخذ منهما،
فلقد قلنا إن حركة التجديد في األدب غير العراقي ومنه األدب العربي قد سعت إلى األخذ

من األدب الغربي وقد سبقته إلى التعرف إليه بالوقوف عليه مباشرة والتأثر به ثم الصدور عن
هذا التأثر في األدب .ولقد استحدثت من مذاهب األدب الغربي مذاهب أدبية جديدة فيها،
واستحدثت من الفنون األدبية الجديدة في القصة والرواية والمسرحية ما بلغت فيه مرحلة

متقدمة في الفن .ومن خالل تعرف الفكر في العراق إلى حركة التجديد التي كانت تسعى

إلى غايته نفسها ،عرف أن األدب العراقي يفتقر إلى التواصل مع الثقافة األدبية الغربية فراح
يتهمه بهذا ،ورأى أنه ال يمثل الغاية التي يقصدها كاملة ،فأصحاب حركة التجديد األولى
خرجوا بثقافتهم عن تقليد أدب القرون المظلمة وناقضوا أعرافها األدبية ،لكن ثقافة هؤالء
ال تزال تخلو مما ذكره من التواصل والتمازج .فأدب هؤالء ال يمثل الغاية التي يسعى إليها

الفكر الجديد كاملة ،إنه جزء من هذه الغاية التي توجهه والتي من خاللها استطاع أن يتهم

أدبه الجديد بأنه ال يحقق لقاء مع الثقافة األدبية الغربية .فهو يرجع إليها (غايته) ليرى مدى
انطباق ما حققه من أدب عليها .وهذا هو الذي يمكنه من الحكم عليه ،من أنه لم يبلغ الحقيقة

التي يريد ،من أنه يتناقض معها ،من أنه جزء منها ،فيسعى إلى تجاوز هذا النقص وإلغاء هذا
التناقض لبلوغ تلك الحقيقة كاملة.

إن الفكر الجديد لم يستطع أن يحقق غايته مرة واحدة من خالل األدب الجديد ،وإنما

حقق نفسه على مراحل تمثل أجزاء من غايته ،وكل جزء يمثل تحققها الناقص وهي تسعى

إلى أن تتحقق كاملة .والفكر الجديد يتابع غايته في سعيها إلى التحقق من خالل صور األدب

ومظاهره التي تمثل خطوات معرفته الناقصة ،ومنها يدرك أنه ال يزال عند الخطوة األولى ،أي
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عند مرحلة المعرفة المباشرة المقطوعة عن اآلخر ،ولذا فهي خطوة ناقصة ،وها هو يدرك
نقصها ويسعى إلى استكمال غايته المعرفية والعملية (التجديد) بالمطالبة باالنتقال إلى صور
من األدب جديدة.

إن هذه الغاية المعرفية تؤكد ذاتها وتنبجس إلى حيز الواقع من خالل صور األدب

التي عبرت عنها المراحل األدبية .وهذه الصور تتنوع وتختلف تبع ًا الختالف درجة تمثيلها
لهذه الغاية الكلية ،فالصور الناقصة عن الغاية الكلية هي ما لم تعبر عما كان يفترض فيها أن
تمثله ،إنها تمثيل رديء للفكرة الكلية .ومن خالل هذه الصور يتمكن الفكر من أن يتعرف

إلى مستوى تحققه( ،)4مستوى فعله أو عمله أو مستوى معرفته في سعيه إلى أن يتحقق أو
يتعرف إلى نفسه في الواقع .إن الفكر الجديد يرجع إلى هذه األشكال الفنية التي ال تعكسه

تمام ًا لكي يقومها ،ومن خالل غايته الكلية يقول بأنها ال تمثل تلك الغاية تمام ًا ،إنها جزء
منها ،إنها جزء من الكل الذي صدرت عنه والذي يوجهها« :كل جزء ال يمكن أن يعرف إال

بنسبته إلى الكل»( )5الذي يرجع إلى أجزائه ليرى مدى انطباق ما حققه عليه ،فهذا «الحضور

الحي للكل في كل جزء»( )6هو الذي يمكنه من الحكم عليه ،من أنه لم يبلغ الغاية الكلية ،من
أنه جزء منها ،فيسعى إلى تجاوز هذا النقص لبلوغ تلك الغاية كاملة« :ولوال هذه الحضرة

المستمرة للكل في داخل كل واقعة جزئية لما شعر الوعي بتلك الحاجة الحيوية إلى تجاوز

ذاته باستمرار»( .)7إن كل تلك األشكال الجزئية أعراض يتم تجاوزها باستمرار ألنها ال تمثل

الكل تمام ًا.

إن الوعي ينقسم هنا إلى وعي كلي في صورته النظرية ،ووعي جزئي تجريبي ويقف كل

منهما في مواجهة اآلخر على أنه ضده .الكلي هو المطلق والجوهري وكل وجود يعتمد عليه
وينشأ عنه ،ألنه من خالله يعرف أو يوجد ،من خالله يسمى ،ألن الكلي كما عرفناه عالقة

والجزئي هو أحد طرفي هذه العالقة.

إن معرفة الجزء من خالل الكل تعني أنهما يرتبطان بعالقة تناقض ..إن الفكر يربط

بينهما في عالقة تناقض ،وهذا الجزء ال معنى له خارج الكل ألنه نقيض له .األدب الذي لم
يتوافر على الثقافة الغربية ليس له معنى إال باألدب الذي ينبغي له التوافر عليها ،ومن خالل
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الثاني ُسمي األول وحددت صفته« :المنتهي ليس ذا معنی وواقع إال بالالمنتهي الذي هو
تعبيره المحدود ،أي المؤقت»( .)8إن األشكال الفنية الناقصة التي ال تعكس الغاية الكلية

كاملة ،أو المراحل التاريخية لحركة التجديد التي لم تعبر عن هذه الغاية كاملة ،يعرف نقصها
من خالل هذه الغاية أو الفكرة الكلية .ومن خاللها تُحدد صفتها وتسمى بأنها أجزاء إزاء

ما هو كل ،أو أنها نقص إزاء ما هو كمال .إن هذا يعني أن عالقة التناقض بين الكل وجزئه

تتحدد من خالل النقص الذي يمثله هذا الجزء ،ومن خالله يسميان ،فيصبح الجزء نقيض ًا

لكله( )9من خالل هذا النقص أو من خالل هذه التسمية .فإذا كان الجزء الذي يمثله أدب
الفئة المجددة األولى ال يعني الثقافة األدبية الغربية ،فالغاية الكلية التي يراد الخروج بها إليها
تعنيها ،فدعوة الفكر النقدي التي واجه بها أدب هذه الفئة كانت تركز على التوافر على الثقافة

األدبية الغربية.

ولما كانت عالقة التناقض تقتضي صراع ًا يسعى فيه أحد النقيضين إلى نقض اآلخر أو

تجاوزه ،يسعى الكل إلى نقض جزئه وتجاوز النقص الذي يمثله أدب الفئة المجددة األولى
بالدعوة إلى التوافر على الثقافة األدبية الغربية .إن الكل يسعى إلى تجاوز النقص الذي تمثله

األشكال والمراحل التي ال تعكس الفكرة الكلية« :ليس المنتهي مربوط ًا بالكل إال بواسطة

حركة تجاوزه لذاته ..الذي هو تجاوز الفرد من قبل الكل .الالمنتهي ال يتحقق وال ينتشر إال
بالتجاوز ،باستبدال كائن منته بآخر»(.)10

وبعد الدعوة إلى الوعي بالثقافة الغربية وترجمتها ،تهيأ للفكر تحقيق ذلك إذ مكنته

الظروف التاريخية أن يبني معرفته بها على أساس وثيق ،فنقل الفكر األدبي الغربي وعرف
به .وألنه يرتبط بغاية تحقيق نفسه أدب ًا ،حوله إلى أدب .وبسبب من طبيعته التي ترتبط بوجود

التناقض ،وقدرته على إدراكه ،وجد أن أدبه الجديد ال يمثل ما يريد أيض ًا ،فلقد كان يفترض
فيه أن يمتزج مع ثقافته الخاصة ولكنه جاء يخلو منها .لقد وجد أن األدب الجديد يفتقد

الصدق أو السمة العراقية فهو ال يعرب عن الثقافة الخاصة والكيان النفسي الخاص لألديب
العراقي .إن األدب الذي عكس معرفة األديب العراقي بالثقافة الغربية يمثل الخطوة الثانية
من خطوات المثلث الجدلي الهيغلي وهو خطوة ال تزال معزولة عن الخطوة األولى التي
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تمثل المعرفة المباشرة بالذات ،فدعا الفكر النقدي إلى األدب الصادق أو األدب العراقي

الذي يعني لديه األدب الذي يجمع إلى الثقافة المكتسبة ثقافته الخاصة ،أي إن عالقة تناقض
جديدة أدركها الفكر النقدي بين األدب غير الصادق أو غير العراقي واألدب الصادق أو
العراقي .وهذا يعني أنه حدد عالقة التناقض بين الجزء الذي يمثله األدب الجديد ،والكل

الذي يعني الغاية التي يسعى إليها ،من خالل النقص الذي في الجزء ،وبه سماهما .أما

كيف تسنى له أن يدرك عالقة التناقض الجديدة هذه فلقد قلنا ،إنه يعود إلى ما يفترضه في
الجديد ،يعود إلى تصوره عن الجديد ،يعود إلى فكرة (الجديد) التي في وعيه ليرى مدى

انطباق األدب الجديد عليها ،ليسعى إلى سد النقص فيه .وإن لم يجد فيه ما يؤكد شخصيته
المستقلة ،اتهمه بأنه غير صادق أو غير عراقي ،فليس صادق ًا أو عراقي ًا ما يصدر عن الفكر
الغربي ناسي ًا ثقافته التي كان يفترض فيه التوافر عليها إضافة إلى الثقافة المكتسبة .وهذا أكده
الفكر النقدي في بداية االتصال بالغرب ،وبهذا يتم للمجددين التعبير عن أنفسهم من خالل

أدب ال ينعزل عن الثقافة العالمية المعاصرة .ولكن األدب الجديد جاء يخلو من الصدق ،أو

السمة الخاصة .ولما كان النقد هو حركة تجاوز أحد النقيضين باآلخر يسعى الفكر النقدي
إلى تجاوز األدب غير العراقي وغير الصادق باألدب العراقي الصادق ،يسعى إلى تحقيق

األدب العراقي الصادق.

إن مفهوم الصدق في األدب ،الذي جابه األدب الجديد ،يعني كما قلنا التعبير عن وعي

الذات من خالل اآلخر ،الجمع بين الذات واآلخر ،الجمع بين الثقافة الخاصة والعالمية،
والصدور عنهما االثنتين ،أي إنه يعني الجمع بين عنصري الجديد ،يعني الجديد كامالً..

ولقد عرفنا أن الفكر النقدي ال يريد من الثقافة الخاصة ،ثقافة القرون المظلمة ،ألنه إنما قام
أص ً
ال ينقضها ويقطع أية عالقة له بها ،وهاجم ما بقي منها بأنه ال يمثل العصر الذي يعيش

فيه..

إن الثقافة الخاصة التي يريد ،هي التي نقضت (رفضت) قديم القرون المظلمة

وتحررت منه .وعندما راجع تاريخ الحركة الثقافية الجديدة ،وجد أنه حقق هذه الثقافة
الخاصة ،لقد وجد أنه خرج بثقافته عن جمود القواعد القديمة بعد مطلع اليقظة الفكرية،
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فمن رصد الحركة الثقافية الجديدة في العراق ،وجدها تتمثل بجماعتين :جماعة استوعبت
الثقافة القديمة ،ثم أقبلت بها على التجدد ،وجماعة تمثلت الثقافة العالمية ووقفت عندها

دون ثقافتها العربية .الجماعة األولى تتمثل بأصحاب المنهج النقدي األول ،الذين استهدوا
بروح العصر الجديد في الخروج عن جمود القواعد القديمة .والجماعة الثانية ،تتمثل
بأصحاب المنهج النقدي الثاني دعاة الفكر الغربي الذين صدروا عنه صدور ًا مباشر ًا ،ال

يحسب لذاته حساب ًا ..المنهجان ،إذن ،تمثلهما جماعتان منفصلتان الواحدة عن األخرى،
والحلقة الموصلة بينهما مفقودة ،واألدب العراقي الصادق ،كان يعني هذه الحلقة المفقودة

التي عليها الجمع بين المنهجين.

تعرف إلى نفسه في الواقع،
لقد اختبر الفكر الجديد معرفته التي تحققت في الواقع ،أو ّ

وجاء الواقع يمثل خطوات معرفته الناقصة ،وهو يريد أن يصل إلى المعرفة الكاملة التي تجمع
بين الخطوتين الناقصتين للفكر الجديد ،التي تتحقق بالجمع بين الخطوتين الناقصتين .إن
المعرفة بالجديد تعني معرفة الذات من خالل اآلخر أي معرفة الذات باآلخر ،معرفة الذات

واآلخر مع ًا .لقد وجد أنه حقق عنصري الفكر الجديد هذين ووجد أن ما يحول دونه کام ً
ال

هو الجمع بينهما ،وعند هذا الجمع أو المزج ،أو عند بوادر تحقق الدعوة الجديدة التي تمثل
المرحلة الثالثة من مراحل التجديد في النقد واألدب العراقي وقفنا مع الفكر النقدي قبل

الحرب العالمية الثانية ..وهنا نسأل ما الذي وجه تطور النقد؟..

عرفنا كيف يتطور الفكر النقدي ،فهناك نقض يبقى يتجاوز األفكار المتناقضة بعضها

ببعض طالما استمر التناقض .أما لماذا يتطور الفكر النقدي ،فقد وقفنا على عالقات تناقض
متعددة في الفكر النقدي األدبي في العراق قبل الحرب العالمية الثانية ،حتى وقفنا على

دعوة األدب العراقي الصادق ،التي نستقر عندها .وقد ظلت األفكار تتناقض حتى وقفت
عند فكرة (أخيرة) ..وهذا يعني أن النقض يتوقف عند غاية يستقر عندها الفكر وأنه ليس
عملية مستمرة.

لقد ذكرنا أن الفكر الجديد ارتبط بغاية تحقيق نفسه أدب ًا جديد ًا ..ولقد اقترنت الدعوة

إلى األدب العراقي الصادق بعملية وضع هذا األدب ،وعند بوادر هذا األدب وقف يراجع ما
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بقي له تحقيقه مما يعنيه الجديد ..لقد وجد أن األدب الجديد يعني الغاية التي يعنيها الجديد
كاملة ،والتي افترضها في البداية ليعود إليها في النهاية من خالل األدب الصادق ،فهو يعني

عودة إلى البداية التي انطلق منها ،والتي وجد نفسه عندها ،بعد أن استكمل كل عناصرها.
والنقض يقف فقط ،عندما يكون عودة ،عندما تكون النهاية هي البداية.

إن األدب الصادق كان البداية التي انطلق منها الفكر الجديد ،والتي تحضر في النهاية

عن طريق سلسلة من عمليات النقض ..وهنا نعرف أن عمليات النقض هذه كانت توجهها
هذه البداية التي تطالعنا في النهاية .هنا فقط يقف الفكر عندما تلتحم النهاية بالبداية ،أو تعود

إليها ،عندما ال يبقى هناك تناقض بين البداية والنهاية .هنا فقط تنتهي الحركة ،إذ ال تناقض،
وإذ ال صراع.

إن األدب الصادق يعني المعرفة الجديدة أو الوعي الجديد الذي نشأ بعد االتصال

بالغرب ،إنه وعي الذات من خالل اآلخر .لقد استطاع الفكر أن يصل إلى هذا الوعي وها هو
يعي ذاته من خالل اآلخر ويعبر عن ذاته من خالل اآلخر ولقد عكس األدب الصادق هذا

الوعي أو هذه المعرفة التي كانت الغاية التي حركت تطور الفكر الجديد.

لقد مر النقد واألدب في سبيل التعبير عن الوعي الجديد أو المعرفة الجديدة بثالث

مراحل أو ثالث خطوات هي الخطوات التي يخطوها الفكر في طريق المعرفة .ولقد قلنا إن
النقد معرفة تتصل باألدب ،وإن المعرفة حركة للفكر تتمثل بثالث خطوات الخطوة األولى
تمثل المعرفة المباشرة حيث الشيء وال عالقة له بآخره قبل أن ينتقل الفكر إلى آخره.

الخطوة الثانية هي االنتقال من الشيء إلى سلبه ،وهذه الخطوة هي ابتعاد أو سير عن المبدأ

األول .أما الخطوة الثالثة التي تجمع االثنتين وهي مرحلة العقل والمعرفة فهي عود وتقهقر
ألن بها يفهم المبدأ األول أو يعرف فتعود حركة الفكر إليه .والمبدأ األول هو الذات ،أي إن

الفكر عاد إلى ذاته بعد أن عرفها من خالل اآلخر .والفرق بين الخطوة األولى واألخيرة أن

األولى لم تكن متعينة من خالل اآلخر واألخيرة متعينة ومحددة من خالله فالخطوة األخيرة

هي الوجود المتعين وهو الذي قال عنه هيغل إن الصيرورة تنتهي إليه.

هذه الخطوات أو المراحل مثلت حركة الفكر النقدي وهو يعي ذاته الجديدة أو يعبر
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عنها في الواقع ،المرحلة األولى حيث الفكر ال يعرف إال ذاته وهي امتداد للمرحلة التي كان
الفكر يعيش فيها قبل نشأة الفكر النقدي حيث الفكر منعزالً ال يعرف غيره .المرحلة الثانية
حيث انتقل إلى اآلخر .والمرحلة الثالثة تمثل وعي الذات من خالل اآلخر أو التعبير عن

الذات من خالل اآلخر ،وهو ما نادى به الفكر في بدء يقظته ،أي إن الفكر النقدي استطاع

بالمرحلة األخيرة أن يعي ما يريد ،واستطاع بالمرحلة األخيرة أن يعود إلى غايته األولى.
وقد كانت مراحل انتقال الفكر أو حركته في طريق المعرفة مراحل في التاريخ األدبي في

العراق .فكل خطوة من خطوات المعرفة مثلتها مرحلة تاريخية محددة في الزمن .وبهذا
يكون التاريخ وهو الواقع الموضوعي الذي يخلقه اإلنسان عبارة عن تجل للمعرفة وللفكر
وللمراحل التي يقطعها أو الخطوات التي يخطوها وهو يحاول التعرف إلى نفسه .وهذه
المعرفة هي الغاية التي توجه سيره ،فإذا بلغها وقف عندها واستقرت حركته ،وهذا يعني

نهاية التاريخ ،أي استقراره عند المرحلة التاريخية التي تمثل الغاية التي كانت توجه سيره،
وهذا هو معنى نهاية التاريخ لدى هيغل.

ولقد عبر سير الفكر في التاريخ وتجليه من خالله لدى هيغل وكذلك تجليه من

خالل تاريخ الفنون واآلداب وكل العالم الموضوعي الذي تخلقه اإلرادة  -وهو ما تتضمنه
دائرة الروح في فلسفته التي تضم الفن والدين والفلسفة  -عن هذه المراحل الثالث ،فقد

جاءت كلها في مراحل ثالث ألنها كلها تعبر عن حركة الفكر والمعرفة ،والمعرفة حركة
ثالثية الفكر .وقد سبق لنا في المدخل ذكر المراحل الثالث التي عبر بها العقل عن نفسه

في التاريخ ،وهي التي يتجلى بها وعيه للحرية في التاريخ وهي -1 :العالم الشرقي-2 .

اليونان والرومان -3 .األمم الجرمانية .وقد عبرت حركة التاريخ عن الطبيعة الجدلية للعقل

أو الوعي ،فاتخذت صور ًا متعاقبة كانت تتجاوزها على التعاقب ،وعن طريق عملية التجاوز

للمراحل السابقة تكون أكثر تحقق ًا في الواقع .إن التاريخ الكلي لدى هيغل هو تطور الوعي
بالحرية ،وما يترتب عليه من تحقق فعلي لهذه الحرية .وهذا التطور يتضمن سلسلة متدرجة
من التعبيرات أو التجليات المتزايدة لها .وكل مرحلة من مراحل سیره تمثل درجة محددة
من درجات الوعي بالحرية .وأول مرحلة يبدأ بها هيغل هي الحرية وهي في حالة كمون أو
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في ذاتها ،كما يعبر ،إلى أن يصل إلى النظام السياسي الذي يعبر عن رأيه في التحقق الفعلي
للحرية ،في الدولة التي عاصرها وهي الدولة البروسية( .)11وهذا بإيجاز ما سبق لنا إيجازه
في المدخل عن تطور مراحل التاريخ.

أما المراحل الثالث التي مر بها الفن الذي يمثل المرحلة األولى من المراحل الثالث

التي مر بها الروح أو الفكر أو المطلق في مسيرته للتحقق والتي نريد أن نطيل وقفتنا عندها،

ألنها أكثر اتصاالً ببحثنا  -وهو ينتمي إلى األدب والفن  -وألننا نريد أن نعرف كيف ينتقل
الفن من مرحلة إلى أخرى متحرك ًا بهذه الغاية التي تدفعه إلى األمام والتي تكتشف تناقضات
كل مرحلة فيه وتعمد إلى تجاوزها ،وهذه المراحل الثالث هي:

1 -1الفن الرمزي :وفيه تظل الفكرة في حالة كمون ،غیر متعينة ولم تتجل تمام ًا ،أو لم
يتجل منها الشيء الكثير ،فلم يتسن للفن الرمزي أن يحقق االتحاد الكامل بين المدلول
الداخلي والشكل الخارجي .فالفن الرمزي شكل من الفن لم يتوصل فيه المدلول إلى

التعبير الكامل عن نفسه .والمضمون الروحي يكافح هنا لكي يعثر على تعبيره الكامل
ولكنه يفشل في الوصول إليه وفي اإلشعاع من خالله لعدم سيطرته على الوسط

المادي بسبب طغيان المادة عليه .إن الفن الرمزي يمثل الصورة األولى أو الشكل

األول الذي يدرك فيه العقل المطلق طبق ًا للمبادئ العامة لفلسفة هيغل ،وفيه يتجلى
المطلق تحت قناع الموضوعات الحسية الخارجية وتكون الفكرة مطمورة في وسط

خارجي حسي ،فهي مدفونة وغائرة في المادة حتى أننا ال نكاد نراها .فهذه المرحلة

هي عدم تعين المطلق أو الفكر ،إنها تمثل مرحلة المعرفة المباشرة أو الضلع األول من
أضالع المثلث الهيغلي.

في المرحلة األولى من مراحل الفن يحاول العقل البشري أن يعبر عن أفكاره ،ولكنه

يعجز عن أن يجد لها تجسيد ًا كامال ،فيستخدم الرمز وسيلة للتعبير ،والرمز داللة توحي
بالمعنى ولكنها ال تفصح عنه وال تعبر تعبير ًا صريح ًا كما في اتخاذ األسد رمز ًا للقوة .والرمز
هنا شيء مادي أما ما يرمز إليه فهو مغزی روحي .وهكذا يقوم الرمز في الفن بدور التجسيد

المادي ويكون مغزاه هو المضمون .ويناسب الفن الرمزي العصور القديمة التي لم تكن
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البشرية فيها قد تطورت كما أنها لم تكن قد نجحت في حل مشكالت الروح ،فقد كان العالم

بالنسبة إليها لغز ًا .وأول أو أكمل ما يمثل الفن الرمزي هو فن المعمار وهو فن مادي تتخذ

الفكرة فيه من كتل المادة الجامدة الفخمة وسط ًا تظهر فيه ،فوسطها هو المادة بكل صالبتها
وجمودها وأبعادها الثالثة.

إن الرمز غير ملزم بأن يكون مطابق ًا لمعناه من حيث هو داللة خارجية صرف ،فال

تطابق بين المضمون والشكل .والمضمون غريب عن الشكل الذي يمثله .والفن يستلزم
عالقة قرابة وتداخ ً
ال عيني ًا بينهما ،لكنهما في الفن الرمزي غير متطابقين وإن ترابطا ظاهري ًا،
ويظهران می ً
ال إلى فك ارتباطهما .وعدم التطابق هذا بين المضمون والشكل ال يعيه الفنان

بداي ًة ،فقد يشعر به شعور ًا غامض ًا دون أن يظهر بوضوح أمام الوعي ،وقد يفهم فهم ًا واضح ًا
ويعبر عنه متعمد ًا.

إن غياب العالقة بين المضمون والشكل في الفن الرمزي هو الذي يفضي إلى انحالل

الفن الرمزي ،ألنه اتحاد غير كامل بين روح المدلول وشكله الجسماني .والفكرة الشاملة

للعمل الفني نفسها تتطلب وحدة عضوية بين الجانبين ،ومن هنا لم تكن هذه األشكال
ممثلة للفن الحقيقي األصيل .والنقيصة األساسية المنتشرة في جميع مراحلها هي التنافر
بین المضمون والتجسد المادي ،وهو تنافر يمنع المضمون من الوصول إلى التعبير عن ذاته

تعبير ًا صادق ًا .بل يشار إليه حسب ويوحى إليه بوساطة الرمز .وهذه النقيصة هي التي تدفع
الفن إلى األمام فيستأنف المسيرة إلى نوع آخر هو الفن الكالسيكي .إن المضمون في الفن
الرمزي مجرد وهذه نقيصة فيه .إن إخفاق الفن الرمزي في الربط بين المضمون والصورة

في حقيقته يرجع إلى تجريد المضمون ،فالكلي المجرد نفسه يعني أنه كلي ال يتحول إلى
الجزئي والفردي ،أي إنه كلي ال يتجسد في األشكال الفردية ،وهو ما سيسعى إليه في الفن

الكالسيكي(.)12

2 -2الفن الكالسيكي :قلنا إن المضمون في الفن الرمزي مجرد ،وإنه كامن في تجسده المادي
الذي يظل خارج ًا عنه .وقد أخفق الفن الرمزي في الربط بين المضمون والصورة.
وإذا أراد الفن أن يبلغ مثله األعلى فعليه أن يصل إلى التوازن واالتفاق واالنسجام
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بين المضمون والصورة ،وذلك ال يحدث كما يبين هيغل إال إذا كان المضمون عيني ًا،

أي إذا عبر عن نفسه من خالل الجزئي والفردي فيكون متناسب ًا تناسب ًا تام ًا مع التجسد
الحسي فيرتبط بصورته الخارجية .وهذا ما يحققه الفن الكالسيكي الذي يلبي بفضل
التمثيل المطابق متطلبات الفن الحقيقي .وبهذا فإن سؤدد الفن الكالسيكي ينظر إليه
بأنه تداخل الروحي والطبيعي ،فمفهوم الفن الكالسيكي هو وحدة المدلول وتعبيره

العيني .إن ماهية الفن ومفهوم الجمال الذي سعى إليه الفن الرمزي عبث ًا ال يبلغه إال
الفن الكالسيكي .ولقد كف الفنان الكالسيكي عن النظر إلى المطلق بأنه تجرید
محض ،وتعلم كيف يدركه على نحو عيني ،وبهذا حقق المثل األعلى للفن وهو
التجسيد المادي الكامل للفكرة في صورة حسية ،فهو لذلك يمثل كمال الفن وتمامه،

يمثل التوازن الكامل والوحدة التامة بين المادة والروح أو المضمون والشكل( ،)13إنه

يمثل مرحلة االنتقال من أحد الضدين إلى اآلخر في مسيرة الفكر الجدلية عند هيغل

مرحلة تقابل الضدين في العالقة والجمع بين الضدين واحتفاظ كل منهما بصفة الضد
مع اآلخر ،حيث الروح أو المطلق أو الفكر الكلي يمثله المضمون ،وحيث التجسد

الحسي الخالص يمثله الشكل الخارجي« ،وما دام التجسيد المادي الكامل للفكرة
في صورة حسية هو المثل األعلى للفن بصفة عامة ،فإنه ينتج من ذلك أن الفن يصل

هنا في الفن الكالسيكي إلى كماله وتمامه .صحيح أن الفن الرومانتيكي على نحو ما

سنرى يمثل مرحلة من مراحل الروح أعلى من الفن الكالسيكي ،لكنه لهذا السبب ذاته
يميل إلى تجاوز الفن تمام ًا واالنتقال إلى دائرة أعلى»( .)14وإذا تساءلنا عن كنه الشكل

المؤهل لتحقيق هذه الوحدة مع الروح ،يجيبنا الفن الكالسيكي بأنه الشكل اإلنساني،
فهو وحده القادر على الكشف عن الروحي بصورة حسية ،والشكل البشري وحده من

بين جميع األشكال في عالم الحس الذي يتالءم تمام ًا مع تجسد الروح ليكون مستقر ًا
لها ،فالجسم البشري هو الروح في إطار مادي.

ويعد الفن اإلغريقي تحقيق ًا أمثل للفن الكالسيكي ،حتى كأن الفن الكالسيكي عطية

أعطيت للشعب اإلغريقي .فالعقل اليوناني صور الجانب اإللهي في معبد اآللهة بصورة
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شبيهة باإلنسان ،صورة فردية ،ومبدأ الفردية مبدأ جوهري للفن ،فلم تصور اآللهة بأنها
تشخيصات مجردة خالصة وإنما أفراد حقيقية أصيلة .فالفن الكالسيكي ذو نزعة تشبيهية
والشكل الذي اختاره ليكون مناسب ًا أكثر من غيره ليضع فيه مضمونه هو الشكل البشري .وقد
صورت لنا األساطير اإلغريقية الطبيعة الجديدة لإللهة وهي فرديتها المركزة .وتتعدد اآللهة
الفردية في المالحم اإلغريقية التي ترجع إلى األزمان البطولية التي يتحدث عنها المأثور،

فاآللهة مؤلفة من عدد جم من األفراد .وثمة مصدر آخر تستمد منه اآللهة العناصر التي تسهم
في إعطائها فردية واضحة محددة ،ويتمثل بعالقاتها بالعالم العيني ومختلف الظاهرات

الطبيعية وأعمال الحياة اإلنسانية وأحداثها ،فالفردية والروحية ترتبطان باآللهة اإلغريقية،

سواء أكان بطبيعتها العامة أم بخصوصياتها التي تتعلق بالنشاطات اإلنسانية.

وتغدو اآللهة كذلك في فن النحت موضوع ًا للتمثل البشري وتتلبس شك ً
ال جسماني ًا

وواقعي ًا يوقره اإلنسان بالطقوس العبادية .إن النحت هو الفن الكالسيكي البارز ألن التجسيد

والمضمون يوجدان في وحدة وتوازن کامل .إن الوسط الذي يعمل فيه النحت هو المادة
الجامدة ،لكن بينما نجد المادة الجامدة في العمارة شديدة الجمود أي مادة ال عضوية وغير

روحية ،فإننا نجد أن الوسط الذي يعمل فيه النحت هو المادة التي نفخت فيها الروح من

أنفاسها ،هو المادة العضوية التي تحكمها قوانين الحياة وذاتيتها الداخلية الخاصة ،وبصفة
خاصة هو المادة العضوية بهيئة الشكل البشري .والشكل البشري يؤلف مركز اهتمام

النحت ،فأشكال الحيوانات والموجودات األخرى هي أشكال ثانوية ،ألن الجسم البشري

هو التجسد المادي الكافي للتعبير عن الروح كما قلنا.

إن هذا التجسيد المادي للروح هو مالئم لطبيعة الفن ولكنه غير مالئم لطبيعة الروح

التي هي مضمون الفن ،لذا فإن هذا التجسيد هو علة انحالل الفن الكالسيكي فهو ال يرقى

إلى مصاف الروحية المطلقة التي يسعى الفن الرومانتيكي إلى االرتقاء إليها ،ولهذا فإنه

بالنسبة إلى الفن الرومانتيكي ينطوي على بعض النواقص .وهكذا کشف تطور الفن للوعي
العيوب التي كانت مالزمة له وجعلها ظاهرة للعيان واستتبع هذا انحالل الفن الكالسيكي.
إن الروح تجد في نهاية المطاف أن النزعة إلى التشبيه غير مالئمة لطبيعة المطلق ،وأن هذا
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التجسيد للجانب اإللهي إنما هو أمر معيب وغير صحيح ألن الله ينبغي أن يكون حر ًا وروح ًا
المتناهية في حين أن آلهة اليونان لم تكن حرة وال متناهية ،بل كانت موجودات متناهية غير

حرة تخضع لضرورة سير الحوادث(.)15

3 -3الفن الرومانتيكي :وهو المرحلة الثالثة واألخيرة من مراحل تحقق الروح أو المضمون
في الفن ،المرحلة األخيرة من مراحل سير المعرفة في الفن .فحين يجد الفنان أن الفن

الكالسيكي يفرط في التعبير عن الجزئيات ،وأن الشخصيات فيه تهبط إلى الجزئية
والفردية  -والشرط األساسي لصور التعبير عن الفكر أو الروح أن تعرضها في اتفاقها

مع ذاتها المطلقة وغير المتناهية ،في حين أن الجانب اإللهي في الفن الكالسيكي
متناه وغير حر  -يتحقق الفنان من أنه ال يوجد شکل حسي وفردي قادر على التعبير

عن طبيعة الروح تعبير ًا کام ً
ال وحقيقي ًا .ولذا ينسحب الفكر من تجسده الحسي ويرتد
إلى نفسه وإلی ذاتيته الخاصة فيعطينا لون ًا جديد ًا من الفن هو الفن الرومانتيكي الذي

تميل فيه الروح إلى أن تطوف وتهيم في داخل مملكتها الخاصة وتسقط أقنعة الحسي
وتنسحب إلى ذاتها وتجرد نفسها من تجسدها المادي فتسيطر الروح على المادة.

في الفن الكالسيكي نفذ الشكل إلى مضمونه على نحو أتاح للفن بلوغ أعلى

درجات الكمال في الفن عن طريق تحقيق االتحاد الرائع بين الخارج والداخل وتحويل

هذا االتحاد الرائع إلى واقع مطابق للروح في فرديته الجوهرية .غير أنه يوجد شيء أسمى

من محض التمثيل الجميل للروح في شكل حسي مباشر ،ذلك أن هذا االتحاد يظل مع
ذلك متعارض ًا مع المفهوم الحقيقي للروح الذي يشعر برغبة في االنكفاء على ذاته وإلى

أن يكون أكثر تالؤم ًا مع دائرته الداخلية الخاصة .وهذا الوجود الذي يالئم طبيعته يجده في

عالمه الروحي األعمق غور ًا واألكثر حميمية .إنه يعرف أن حقيقته ال تتمثل في الغوص في
المادي والجسماني ،بل على العكس فهي تتمثل بالعزوف عن العالم الخارجي واالرتداد

إلى ذاته .في الفن الكالسيكي امتزجت الروح بالمادة امتزاج ًا كام ً
ال في وحدة منسجمة.
أما في الفن الرومانتيكي ،فإن الروح لم تنفذ إلى الشكل المادي وتجاوزته مخلفة وراءها
تجسدها المادي .وما دام الفن الكالسيكي يحقق الوحدة الكاملة بين المضمون والشكل
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التي هي غاية الفن فهو وحدة الفن الكامل .وما دام الفن الرومانتيكي تدرك فيه الروح طبيعتها
الخاصة الحقة فهو أعلى في التطور الروحي من الفن الكالسيكي .ولهذا فإنه يجاوز حدود

الفن بأسره .والواقع أنه مرحلة انتقالية تبدأ فيها الروح بترك دائرة الفن خلفها متجهة إلى دائرة
أعلى هي دائرة الدين .إنها تمثل طغيان الروح على المادة ،وغلبة المضمون على الشكل،

إنها تمثل انسحاب الروح من العالم الحسي ،انقطاع الروح عن تجسدها وهي لحظة انهيار
الفن وتكتمل تمام ًا في الشعر .إن هذا االنسحاب أو هذا االرتقاء هو السمة األساسية للشعر
الذي هو وحده القادر على تمثيل المدلوالت في عموميتها المجردة .فهو حرية مطلقة
وكاملة باالنسحاب من الوسط الحسي وعدم االعتماد أو االفتقار إليه ،ألن الوسط الذي

يستخدمه هو المجاز الذهني أو التخيل الذهني ،وهذا في الوقت نفسه هو المضمون .إن
الفن الرومانتيكي  -ممث ً
ال بالشعر  -يمثل تجلي المضمون تمام ًا في الشكل ،فهو يمثل
المرحلة الثالثة واألخيرة من مراحل سير الفكر أو الفن.

في الفن الرومانتيكي ينطلق اإلنسان إلى الالمتناهي والالمحدود المطلق ،فیدمر

واقعه المباشر ،ويواكب هذه التضحية بالذاتية األلم والموت ،فالفن الرومانتيكي يمثل

الروح الممزقة التي هي في صراع مع نفسها ،ولهذا نجد مكان ًا للعذاب واأللم والشر فيه.
إن حياة النفس الداخلية هي الموضوع الرئيس والجوهري في الفن الرومانتيكي والغنائية

هي السمة الجوهرية له حتى في الملحمة والدراما ،بل حتى في األعمال التشكيلية التي

تحيط بها الغنائية .إذ إن النفس والروح في جميع إبداعات هذا الفن ال يخاطبان سوى
النفس والروح .وما دامت الروح قد انسحبت إلى ذاتها فإن ما له قيمة هو ذاتها حسب ،أما

العالم المادي والخارجي فقد انحط وأصبح شيئ ًا تافه ًا ال شأن له ،ولهذا فإن السمة الرئيسة
للفن الرومانتيكي هي القيمة الالمتناهية للشخصية وهذا يتضح بصفة خاصة في أدب وفن
الفروسية ،وسمات الفروسية ثالث ،هي :الشرف والحب واإلخالص أو الوالء ،وكل

سمة من هذه السمات تستند إلى ال تناهي الذات .إن ما يؤلف مضمون هذا الفن هو الذاتية

الالمتناهية التي تطلب الهناء في المطلق وحده ،وتبقى داخلية مجردة ألنها تعارض العالم

الخارجي وتنبذه بدالً من أن تتغلغل فيه وتمثله .لقد ساد هذا الشكل من الفن الرومانتيكي
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نصفي الكرة األرضية :في الغرب بفضل أوبة الروح إلى ذاته ،وفي الشرق حيث حدث أول

توسع للوعي بغية تحرير نفسه من المتناهي .فالشعر في الغرب نتاج نفس منطوية على ذاتها،
مركزها في ذاتها ونوازعها تابعة دوم ًا وأبد ًا لعالم اإليمان األسمى .أما في الشرق فإن العربي
بوجه خاص ،هذا العربي الذي كان في البداية مجرد نقطة هو الذي تضخم وتوسع بألق
وتألأل في المدى المترامي لصحرائه وسمائه حتى اندمج في العالم الدنيوي ولكن من دون

أن يتنازل عن حريته الداخلية .واإلسالم بوجه خاص هو الذي مهد لذلك األرض بإلغائه

العبادة الوثنية لألشياء المتناهية والخيالية وكذلك بإطالقه للنفس الحرية الذاتية.

إن الفن الرومانتيكي يركز على جانب الذاتية ويهمل الجانب الموضوعي أي جانب

التجسيد المادي .ولهذا تميل شخصيات األدب القديم إلى التجسد في مبدأ أخالقي كلي

كحب األسرة أو رعاية الدولة والمحافظة عليها.

ويمثل التصوير أو الرسم والموسيقى والشعر الفنون الرومانتيكية البارزة ألن الفن

الرومانتيكي يهتم بالفعل والحركة والصراع ال باالستقرار والهدوء والراحة التي يميل إليها

الفن الكالسيكي ممث ً
ال بفن العمارة وفن النحت .أما الرسم والموسيقى والشعر فهي تصلح

بطبيعتها أن تمثل الفعل والحركة والعمل كما أنها تصور حياة الروح الداخلية .وال يمثلها

النحت الذي يركز على أهمية الشكل المادي الذي يستقر فيه الروح في راحة مباركة سعيدة،
فهو لذلك ال يناسب غرض الفن الرومانتيكي ويمثل الفن الكالسيكي .ثم إن الوسط المادي

في التصوير والموسيقى والشعر هو أكثر مثالية وتخلص ًا من الجانب المادي ،فالوسط الذي

يستخدمه التصوير والرسم له بعدان اثنان فقط ويمثل ظاهر المادة دون حقيقتها الواقعية .أما
الموسيقى فهي تتجرد من المكان بحيث ال تبقى إال في الزمان وحده ،ووسطها هو النغمة.
وأخيرا فإن الوسط الذي يستخدمه الشعر هو التصويرات أو التمثل الذهني الداخلي تمام ًا.

إن الفن الرومانتيكي يحمل بذرة انحالله وتفککه في داخل ذاته ،فلقد توقف عن أن

يكون فن ًا حين حطم الوحدة بين المضمون والشكل التي تحققت في الفن الكالسيكي فخرج
عن طبيعة الفن التي تهدف إلى تحقيق الوحدة بين المضمون الروحي والشكل الحسي .ففي

الفن الرومانتيكي ال تجد الروح تجسيد ًا حسي ًا كافي ًا للتعبير عنها .والتطور الذي يفضي إليه
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هذا المبدأ هو انقسام الجانبين تمام ًا وحين يحدث هذا نصل إلى التفكك الكامل للفن فيجد
الفكر أو الروح أن الفن ليس هو الوسط الحقيقي الكامل له ،وأن عليه أن يطلب دائرة جديدة
يحاول أن يحقق نفسه من خاللها وهذه الدائرة الجديدة هي الدين(.)16

الفن يسعى إلى أن يعبر عن الفكر الكلي كما يسعى الدين وتسعى الفلسفة ،فهذه

المراحل الثالث متحدة في الجوهر ومختلفة في الشكل ،والغاية من جميع هذه المراحل

هي إدراك الحقيقة الكلية والتعبير عنها ،وهي تختلف الواحدة منها عن األخرى بمقدار ما
تختلف الصورة التي تبدو فيها الحقيقة الكلية أمام الوعي .ويمثل الفن الشكل األول الذي

يدرك فيه الفكر الكلي وهو شكل مباشر ،فالفكر الكلي يتجلى في المرحلة األولى التي يمثلها
الفن تحت قناع المباشرة ،أي تحت قناع الموضوعات الحسية الخارجية .وتألق المطلق
وإشعاعه من خالل موضوعات وأقنعة العالم الحسي هو الجمال .فمن الجوهري لفكرة
الجمال أن يكون موضوعها حسي ًا أي موجود ًا بالفعل أمام الحواس كالتمثال أو المعمار

أو األصوات الموسيقية الجميلة أو أن يكون في أقل تقدير تصوير ًا ذهني ًا لموضوع حسي

كالشعر ،فال يمكن أن يكون تجريد ًا .فالموضوع الجميل يتجه إذن إلى الحواس وهو يتجه
كذلك إلى العقل والروح .إن الفن يمثل جانب التجسيد الحسي للمطلق ،فهو يظهر إلى
الوجود الفعلي بوصفه موضوع ًا للحواس .وتختلف الصور التي يتجلى فيها مضمون الفن
الذي هو كذلك المطلق .فمضمون الفن واحد في جميع صوره واالختالف بين هذه الصور

إنما يرجع إلى الوسط الحسي الذي يستخدمه .وتصنف الفنون طبق ًا لألوساط المادية التي
يتجلى فيها مضمونها .وتظهر صورة الفن وأنواعه تقدم ًا من الفنون الدنيا إلى الفنون العليا،

من الفن الرمزي إلى الفن الرومانتيكي .والروحية المتزايدة هي التي تؤلف طريق التقدم

في األنواع العامة للفن .فلقد كانت المادة تطغى على الروح في الفن الرمزي .أما في الفن
الكالسيكي ،فقد وقفت الروح والمادة على مستوى واحد ،ثم سيطرت الروح وسادت الفن
الرومانتيكي .وتبلغ أعلى مراحلها في الشعر ،لكن الشعر يبقى مغلف ًا بالخيال الحسي ومشوب ًا

بالفردية  -كما يبين هيغل  -لذا تبقى دائرة الفن بكل صورها وأنواعها تمثل صورة التجسيد
الحسي للمطلق .ولما كان المطلق يسعى إلى التجلي يجد الفن عائق ًا يمنعه من تحقيق غايته،
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لذا يسعى إلى تجاوزه وإزاحة الغالف الحسي للفن واالنتقال إلى دائرة الدين .صحيح أن

الفن عبر عن الفكر الكلي أو المطلق لكنه يبقى يتحرك باستمرار في دائرة العيني والفردي.
فهو ال يدرس المجردات ،فأي عمل فني (مسرحي) مثالً ،فإن الشخصيات فيه ال تكون

تجسيد ًا محض ًا لقوى مجردة أو تجريدات ال حياة فيها .فالفن يطالب بتغليفها في صورة عينية

تمام ًا ،بحيث تبدو متجسدة في فرد کامل حقيقي .ومن هنا فإنه على الرغم من إن الشخصية
في الدراما قد تجسد هذه الخاصة أو تلك بحيث تكون خاصية مجسدة لهذه القوى الكلية،

فإن الشخصيات تكون في الوقت نفسه فرد ًا حي ًا حاضر ًا بكل ما للشخصية من ثراء .فالواقعة

األساسية في مسرحية (روميو وجولييت) هي ما يهمنا من حب ،لكن ك ً
ال منهما ،رغم ذلك

شخص عيني له خصائص متعددة تظهر في المواقف المختلفة التي تتضمنها الدراما .أما في
غير الفن ،وبالتحديد في الفلسفة ،فإن العنصر الكلي يظهر وهو في كليته العارية(.)17

الفن غير كاف ومتناقض مع نفسه ،لذا كان من الضروري أن توجد صورة جديدة إلدراك

المطلق ،لكن يجب أال تكون هذه الصورة الجديدة موضوع ًا من موضوعات الحس ،وإنما
ال بد أن تكون فكر ًا خالص ًا أو عق ً
ال كلي ًا ،ومثل هذه المعرفة للمطلق ال توجد إال في الفلسفة،

ولكن العقل ال يرتفع مرة واحدة من إدراك المطلق على أنه موضوع من موضوعات الحس

(كما هي الحال في الفن) إلى إدراكه على أنه فکر خالص (كما هي الحال في الفلسفة) ،وإنما
هناك مرحلة وسطى ال يدرك فيها المطلق بطريقة حسية خالصة وال بطريقة عقلية خالصة،

وهذه المرحلة الوسطى هي الدين(.)18

إن مضمون الديانة المطلقة هو الحقيقة المطلقة ،لكن يعيبها أنها تعرض هذه الحقيقة

عن طريق التصوير الحسي والموضوعات الحسية الجزئية الفردية .الفكر الديني كلي خالص

ولكنه يغلف بخيال حسي ،إنه التجسيد المجازي لحقيقة كلية .فهو يعبر عن الحقائق الكلية

بأنها حادثة في الزمان والمكان .ويفهم الفكر اإلنساني هذه الحقائق بأنها حوادث حدثت
بالفعل فيصور عملية الخلق مث ً
ال تصوير ًا مستعار ًا من العمليات الواقعية الحادثة في حياة
اإلنسان وفي صوره العرضية أو المصادفة ال الضرورة ،وحين تحذف هذه العرضية وال
يبقى إال الفكر الخالص وحده ،نجد لدينا الفلسفة التي تعطينا المضمون المطلق في صورة
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مطلقة .لكن هذه الفلسفة المطلقة ال تظهر في العالم منذ البداية في صورة مكتملة تمام ًا،

فهيغل يری أن صورتها الكاملة إنما توجد في الفكرة الشاملة كما يمثلها مذهبه هو .وهي
ال تبلغ هذا المذهب مرة واحدة ،فكما حدث في الفن والدين تظهر اللحظات المنفصلة
أوالً ،والفلسفة المكتملة هي التي ترى المطلق على أنه الفكرة .وأولى اللحظات وأعظمها
تجريد ًا لمقولة الفكرة العليا هي مقولة الوجود الخالص .وأقدم فلسفة حقيقية هي الفلسفة
اإليلية التي رأت أن المطلق هو الوجود .ثم نجد أمامنا بعد ذلك هيراقليطس بمقولته األعلى

في الصيرورة .أما (الحقيقة المطلقة في صورة مطلقة) فواضح أن هيغل يعني بها فلسفته هو
الخاصة التي تتجمع فيها وتستوعب حقيقة كل الفلسفات السابقة على نحو ما تتجمع حقيقة

األديان في المسيحية( ،)19كما يرى.

إن مرحلة الفلسفة تخلو من النقص الذي وسم المرحلتين السابقتين وفيها يصبح

الشكل معبر ًا تمام ًا عن الفكر ،يصبح الشكل هو المضمون ،ألن شكل تجسد الفلسفة هو

الفكر ومضمونها هو الفكر أيض ًا .وعند مرحلة الفلسفة يعود الفكر إلى نفسه وقد حقق نفسه
في المادة ،يعود في النهاية إلى البداية التي انطلق منها .وعندما تكون النهاية هي البداية في
الفكر ،فمعنى هذا أنه يسلك في حركته سلوك ًا دائري ًا ،فمن خصائص الحركة الدائرية أن

البداية فيها هي النهاية وبالعكس .وبهذا فإن «الفكر يؤلف منظومة تامة .منظومة أغلقت على
نفسها»( ،)20إن «الطابع الدائري للمنظومة يظهر اآلن بوضوح تام»( .)20فالنهاية «تبلغ مجدد ًا

بدايتها وترجع إلى نفسها»( .)20والنهاية تبلغ بدايتها عن طريق التحقق الفعلي ،وبدايتها

نظرية ،فكر مجرد ،تصل إليه أو تعود إليه عن طريق الواقع( )21الذي يمثله في بحثنا األدب
الجديد« :والفكرة الخارجة من ذاتها ،المتجسدة ،لتصل بإنتاجها الحياة الواعية إلى العودة

لذاتها»(.)22

إن الفكر الجديد يعود إلى البداية بتجاوز أجزائه وهذا يمثل له صراع ًا ضد نفسه .وهذا

الصراع يتخذ صيغة محددة ،إنه يتمثل بعالقة الجزء بالكل ،والخاص بالعام والمحدود
بغير المحدود .والكل يصارع الجزء فيها ،والعام يصارع الخاص ،وغير المحدود يصارع
المحدود حتى يصل به إليه ..ومن هنا يكون الجزء والخاص والمحدود ،هو العائق المعادي
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الذي على الفكرة الكلية أن تغلبه .وهذا يمثل لها «صراع ًا قاسي ًا ..ضد نفسها ،ما تريده ..هو
أن تبلغ مفهومها الخاص ذاته»( )23أي إن الصراع يبقى مستمر ًا حتى ينتهي التناقض بينهما،
حتى يكون الجزء على قدر الكل ،حتى يكون األدب على قدر الفكر ،وهذا يعني أن الفكر

يتناقض مع فعله (األدب) ،وال يتناقض معه عندما يبلغ به إليه فيكون على قدره تمام ًا.

والفكر الجديد يعود إلى البداية باستيعاب أجزائه ،فهو عندما نقض المنهج النقدي

األول والثاني ،ال يعني هذا أنه ألغاهما ،بدليل أن من رصد الحركة األدبية الجديدة في العراق
 ليدعو إلى األدب الجديد الذي يمزج بين الثقافتين  -وجدها تتمثل بمنهجين أدبيين،الحلقة الموصلة بينهما مفقودة ،وهو يدعو إلى األدب الذي يمثل هذه الحلقة المفقودة.

فهو يرجع إلى ما حققه ليستكمل جوانب النقص األخرى محتفظ ًا بما حققه بوصفه عناصر
الفكر الجديد .فهذه السلسلة الطويلة من اإلنكارات المتجاوزة ،ال تُمحی تحت تأثير
الحركة الجدلية ،ألنها أجزاء مما يعنيه الكل في سعيه الدائب نحو التحقق الكامل( .)24إن

الكل يتحقق کام ً
ال بعد سلسلة من عمليات تجلي أجزائه أو توليدها واستيعابها وتجاوزها:

«الماهية تتجلى في توليد وزوال أعراضها»(.)25

حركة الفكر تحكمها إذن غاية ،وبحثنا يؤكد أن الصراع تحركه غاية فكرية معرفية وهو

يتجه إلى هذه الغاية ،وهو يلتقي نتائج الفلسفة المثالية التي تقول بأن لألشياء كافة أو الظواهر

في الطبيعة غاية تتوخاها أو هدف ًا تسعى إليه وقدر ًا تسير نحوه.

إن التاريخ لدى المثالية الهيغلية يتحرك بهذه العلة الغائية التي هي الفكر الذي يسيطر

على العالم ،التي هي جوهر العالم ،القوة الكامنة وراءه ،المبدأ أو الغاية الضمنية ،أو ما هو
موجود بالقوة والذي يحتاج إلى ما يخرجه إلى الوجود الفعلي .وبهذا فإن التاريخ ليس

مسرح ًا للصدفة العمياء ،بل إن الفكر يتحكم في مساره .وقد قلنا إن هيغل يعبر عن الفكر
أو العقل أو الفكر الكلي والعقل الكلي بالمطلق أو الروح .والمطلق في الفن هو أفكارنا،
ولكن أن تكون  -كما قلنا  -عامة وأساسية وجوهرية .الفن عندما يصور الحياة البشرية

فهو يصور المصالح األساسية والكلية والعقلية للجنس البشري .وهي محور الحياة البشرية
والقوى المحركة للروح ،وهي المصالح التي ظهرت بوصفها ضرورية في سير الجدل.
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وهذه الموضوعات ال تظهر في صورة كليات مجردة ألن الفن ال يدرس المجردات إنما

يتحرك في دائرة العيني والفردي ومن ثم ستظهر بصورة المباشرة .إن االنفعاالت الكلية

للجنس البشري هي المواضيع الدائمة للفن وهي تجليات للمطلق( )26ويتحدث هيغل عن

مكانة الفنان الخالق الذي يجلي المطلق في الفن(.)27

أما المادية فتدحض النظرة الغائية فهي ال تعترف بحقائق مطلقة هي أفكار سابقة ،فليست

الحقيقة المطلقة هي المعرفة الكلية السابقة التي تقول بها المثالية( ،)28فالفلسفة المادية تنكر
مسألة أسبقية الفكر وكونه مصدر ًا لحركة التطور وعلة له وكونه الغاية التي ينتهي إليها.

وقد ع ّبر النقاد الذين صدروا عن المادية الجدلية عن رأيها في تفسير التطور التاريخي

وتطور الفنون واآلداب ،وفي إنکار کون األفكار العامل المحرك األول للتطور ،ومن هؤالء

النقاد بليخانوف الذي هاجم النقاد المثاليين أو أتباع الفكرة المطلقة ،ولم يرض لهم اقتفاء
أثر هيغل أو غيره من المثاليين ،بل يدعوهم إلى اقتفاء أثر مارکس الذي لم يأخذ من جدل

هيغل سوى نواته العقالنية نابذ ًا قشرته المثالية ،ولم يستبق من علم الجمال الهيغلي سوى

العناصر التي تخدم علم الجمال المادي( .)29ومن هؤالء النقاد من العرب ،الدكتور حسين
مروة في كتابه (دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي) الذي صدر عن المنهج الواقعي

العلمي الذي يراه المنهج الصحيح للنفاذ إلى أساس الحركة الجوهرية لعملية اإلبداع ،وفيه
يناقش بعض الكتب والكتاب ،منهم (عبدالله القصيمي) في كتابه (العالم ليس عقالً) بعد

أن يستعرض مبادئ المادية الجدلية ،وأسس الفلسفة المثالية .وبعد مناقشة لقضية الثورة
والتطور االجتماعي ،وعالقة الفكر بالتطور االجتماعي ،يأخذ عليه أنه ناقض ما فهمه منه في

البدء ،إذ عاد وعد الفكر عام ً
ال محرك ًا للتاريخ ،إذ يرى أن «كل مجتمع يحتاج إلى فكرة تسبقه

وتتفوق عليه وتتحول أم ً
ال وشوق ًا محرك ًا وهدف ًا محتجب ًا ،وتكون أكبر من الماضي والحاضر
ومن المجتمع نفسه»( )30وهذا ما ال يقره عليه.

ولكن الماركسية قد تعترف بهذه األسبقية للفكر عندما تتحدث عن دور البشر في قيادة

حركة التاريخ ،وأن وجود التناقضات التاريخية ال يكفي بدون وعي هذه التناقضات ،وأن
عملية تغيير الواقع التاريخي والثورة عليه أساسها السابق عليها هو هذا الوعي .والحق أنها
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ال تختلف بهذا مع هيغل ،فالوعي (أو المعرفة أو الفكر) هو وعي التناقض ،وأن هذا الوعي

أو المعرفة قد يتحول إلى واقع تاريخي أو معرفة تاريخية ،وهو ما عبر عنه بتحول (المعرفة
األصلية) إلى فعل (اإلرادة) .وهذا يعني أسبقية المعرفة النظرية (األصلية) على المعرفة
المتحققة في التاريخ بفعل اإلرادة .ونجد الماركسية في معرفتها النظرية أو األصلية تصف لنا
الخطوات التي يخطوها التاريخ قبل تحقق هذه الخطوات في التاريخ .فالرأسمالية ينتقل منها

إلى االشتراكية ثم تأتي الشيوعية لتمثل الخطوة الثالثة أو المركب الذي يجمع بين المرحلتين
النقيضتين ،والشيوعية لما تتحقق بعد .فالماركسية تنطلق إذن من معرفة نظرية سابقة على

تحققها في الواقع التاريخي وكالهيغلية تمام ًا .وهذا نبه الباحثين إلى أن في الماركسية نوع ًا

من العلية التي تتطلع إلى األمام والمستقبل وتتكهن به ولكنها تنكر ذلك في مبادئها النظرية.
إن حركة التاريخ في الماركسية إذن تحركها غاية وهي تصل إلى هذه الغاية عبر

الوعي اإلنساني .إن الوعي الذاتي يغير التاريخ ولكنه تابع للشروط الموضوعية التاريخية
وتلك هي المسألة األساسية في الماركسية ،ومن هذا الموقف أنكرت الماركسية كون

الوعي العلة األولى للتطور والنهاية التي ينتهي إليها .إن الفكر هو مبدأ حركة الجدل
التاريخي لدى المثالية ،وهو سابق على الواقع التاريخي وهو ما تنتهي إلى التطابق معه هذه

الحركة .وهذا عكس ما تذهب إليه الماركسية التي تنكر أن يكون التطور يتوجه إلى غايات

مرسومة منذ البداية محددة بالعلة األولى .فهي تختلف عن الهيغلية بهذا وتذهب إلى أن
تطور العلم دحض النظرة الغائية وأن نظرياته أطاحت سيطرتها وال تعترف بحقائق مطلقة
هي أفكار سابقة وأن التاريخ تعبير عنها أو تجل لها .وتسفه اآلراء التي تقول بوجود معرفة

كاملة وفطرية كامنة فينا يعبر عنها التاريخ ويسير بهداها ويسمى من خاللها وبها يتجاوز

ويتطور وعند حدود غاياتها يتوقف .فالحقائق المطلقة هي الحقائق الواقعية المسلم بها وأن
هناك تطور ًا وتعاقب ًا لألجيال البشرية يحقق إدراك ًا مطلق ًا للحقيقة كاملة .والحقيقة الكاملة

أو المطلقة تتركب من مجموع الحقائق النسبية للواقع الخارجي ،فليست هي معرفة قبلية
أي غير متحققة في الخارج ،إنما هي قياس موضوعي موجود بصورة مستقلة عن البشرية.

وهذا القياس لن يكون بحال المعرفة السابقة التي تقول بها المثالية والتي هي علة التطور
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عندها( .)31ولكننا نجد الماركسية كالمثالية الهيغلية تنطلق من معرفة قبلية وترد على االتجاه
الذي تسميه الالعلمي الذي يهاجم (التكهن العلمي) الذي يصدر عن (المفهوم العلمي

للتاريخ) ،وتصفه بالمبدأ العفوي الذي يفند احتمال المعرفة العلمية بشأن المستقبل .أما

هي وإذ تنطلق من قوانين موضوعية فتتكهن بمستقبل التطور التاريخي الذي تراه يسعى إلى
غاية وهو واصل إليها ال محالة .فهي تؤمن بحتمية انهيار النظام الرأسمالي  -غير المتحقق -
وتعد هذه إحدى النتائج العلمية لها .وهي تتكهن بهذا في الوقت الذي ترى الرأسمالية في
تقدم ونمو سريع ،نمو الصناعة وتعاظم الطبقات البرجوازية .فنجدها تنادي من خالل رؤيتها
العلمية إلى التاريخ بأن التقسيم الطبقي للمجتمعات سيلغيه التطور التاريخي إذ سيتم توزيع

عادل للثروات وبذلك تتحقق العدالة واإلخاء بين شعوب مختلف األقطار والقارات وبين
جميع األجناس والقوميات حتى تصبح اإلنسانية أسرة كبيرة سعيدة يرتبط أعضاؤها بأواصر
الصداقة والمحبة( .)32وهذا دفع الباحثين – كما قلنا  -إلى القول بأن في الماركسية نوع ًا

خاص ًا من العلية التي تتنبأ بالمستقبل الذي يتحقق فيه مجتمع يخلو من الطبقات(.)33

وتلتقي الماركسية كذلك المثالية من انطالقها من نظرة كلية وقوانين شمولية ترى

أن هناك استمرارية وتواص ً
ال في التطور التاريخي ،فال تلغي المراحل الالحقة المراحل
السابقة بمعنى تحذفها ،بل تحتويها وتضيف إليها .أما نظرية الحضارات المنعزلة المحدودة

التي تنبثق وتتطور وتنهار دون أن تترك شيئ ًا لألجيال الالحقة ،فإنها نظرية تستهدف التقدم
التاريخي لتنال منه كما يصرح الماركسيون .فمفهوم الحضارات المحدودة المنعزلة يخلق

انطباع ًا غير صحيح عن تاريخ اإلنسان بتقطيعه للعملية التاريخية الواحدة من أجل وضع كل
مرحلة من المراحل على نحو معارض للمراحل األخرى ابتغاء التنكر لوجود قوانين تاريخية

شمولية ومن ثم التنكر للتطور اإلنساني في مسيرته الصاعدة .إن كل حضارة ليست منفردة
تنبثق من ذاتها بغض النظر عن الحضارات األخرى ،بل إن التطور متصاعد وإن وصول

كل حضارة إلى ذروتها ال يعني انهيار ًا بل تطور ًا ألنها تترك لألجيال الالحقة تراث ًا من أجل

تطويره.

إن الماركسية تنطلق إذن من إيمان بأن التاريخ سيبلغ ما تتصوره من أفكار محددة
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مسبق ًا ،وأن وصوله يعني نهاية حركة السير التاريخي التي كانت توجهها تلك الغايات
األولى .وهذا في المثالية الجدلية نهاية للتاريخ  -وهذا ما أكده أحد شراح هيغل( - )34نهاية

تاريخ تلك األفكار التي توجه سير التاريخ وبلوغ تلك النهاية غاياتها األولى ،انطباقها على
غاياتها األولى ،أو عودتها إلى مبادئها األولى ،وهذه هي فكرة التطور الذي يعود إلى بدايته

لدى المثالية .لكن الماركسية تنكر فكرة التطور الدوري للتاريخ وعوده إلى بدايته ،فهي
تفند النظريات التي تقول بالحلقات االجتماعية الدورية .وترى أنها سالح فلسفي للدفاع
عن النظام البرجوازي ،وأن الباعث عليها أهداف سياسية رجعية برجوازية ترمي إلى سلب

الناس اإليمان بمستقبل أفضل ،وهي ال تستند إلى عملية التاريخ الحقيقية ،بل إلى الفكر

الغيبي الذي تم استنتاجها منه( .)35والحق أن فكرة التطور الدائري المتميز بالرجوع المستمر

إلى المراحل القديمة والتي تنفي التقدم في التاريخ  -إذ كل شيء يعود ويكرر نفسه دوري ًا -
هي غير ما فكر فيه هيغل ألن هدف هذه النظريات يقتصر على ديمومة المراحل االجتماعية
الماضية ،في حين أن كل تطور وكل مرحلة تاريخية جديدة  -كما تؤكد فلسفة هيغل -

تحتفظ باالنجازات السابقة وتطورها وتتقدم بها إلى االكتمال وهذا ما تريده الماركسية،

وتلتقي به الهيغلية.

إن عودة التاريخ إلى بدايته هي تعرف العقل اإلنساني على نفسه في التاريخ .ألن هذه

المعرفة هي الغاية التي كانت توجه سیره منذ منطلقه األول ،ولم يبلغها إال في النهاية .أي إن

هذه الغاية سابقة على تحققها في الواقع الموضوعي الذي عبر عنها .إن حركة المعرفة في
التاريخ لها أمد تنتهي عنده .وهذا تنكره الفلسفة المادية فال تعترف بمسألة نهاية التاريخ(،)36
وترى أنها وحدها هي العلمية وأنها نهاية لهذه الفلسفات التي تتشبث باألفكار المطلقة،
والتي طبقت الطريقة الديالكتيكية تطبيق ًا خاطئ ًا ،كما فعل هيغل( ،)37الذي آمن بالمطلق وهذا

«يستتبع في آن مع ًا نهاية للتاريخ ومعرفة مطلقة ينطلق منها المفكر ليعيد بناء الصيرورة ونقطة

انطالق تكون حبلى من األساس بالمستقبل كله ...كتب هيغل يقول« :هذه الحركة هي
الدائرة اآليبة إلى نفسها ،الدائرة التي تفترض بدايتها وال تدركها إال في النهاية ،فينومينولوجيا

الفكر.)38(»3 ،6 ،2 ،
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وتؤكد الماركسية عقيدتها هذه في ردها على البنيوية التي تتصور البنى علة أولى

جوهرية سابقة على وجود الظاهرات التي تكشف عنها ،بأن البنى تنظيم للظاهرات وليست
کشف ًا للماهيات كما لدى البنيوية والمثالية.

ومن الفلسفات التي تتفق مع الماركسية في موقفها المادي الوجودية لدى سارتر

فهي تنكر هذه الماهية السابقة على وجود األشياء والتي هي علة وجودها وتطورها لدى

المثالية .وهذا هو سر الصراع بينها وبين األفكار األخرى التي تؤمن بفكرة قبلية وتفترض
أص ً
ال جوهري ًا متعالي ًا سابق ًا على الوجود المادي .وهي ترى في فلسفتها للتاريخ أنه يتطور
من خالل كلية تندفع فيها حوادث التأريخ في ترابط يعتمد فيه الالحق على السابق وال تنقطع

أحداثه منعزلة بعضها عن بعض.

إن ما تشترك فيه الوجودية مع الهيغلية والماركسية في فلسفة التاريخ هو أن التاريخ فعل

جدلي« :وفهمنا أخير ًا أن المتعين هو التاريخ ،وأنه الفعل الجدلي»( ..)39إن التاريخ عملية
جدلية متحركة متطورة كما يبين سارتر« :والوجودية مثل الماركسية تدخل عالم التجربة

لتكتشف هناك مركبات متعينة .وال يمكن أن تستوعب الوجودية هذه المركبات إال داخل

كلية متحركة وجدلية ليست سوى التاريخ أو من وجهة النظر الثقافية البحتة التي اتخذناها
هنا  -فلسفة العالم  -في صيرورته ..وعندنا أن الحقيقة شيء متصير ،شيء موجود وسيوجد.

إن الحقيقة كلية تتجه دائم ًا إلى أن تصبح ك ً
ال باستمرار ،والوقائع المنفصلة ال تعني شيئ ًا،
إنها ليست باألمر الحقيقي أو األمر الزائف طالما أنها ال تترابط من خالل توسط کلیات

جزئية مختلفة إلى العملية المتجهة إلى تكوين كل عام»( .)40إن الوقائع المنفصلة ال تعني

شيئ ًا بمفردها .إنها ال تعني إال من خالل ترابطها في كليات تتجه إلى تكوين ما هو کلي عام
وهو يمثل الحركة الكلية العامة للتاريخ .ويوضح سارتر مفهوم الكلية لدى الوجودية ،وهو

يناقش الفكر الماركسي في فهمه لها ،إذ تحولت لديه إلى معرفة مسبقة وإمالءات تفرض

على الواقع ،من خاللها يقاس الواقع ويعد شيئ ًا ثانوي ًا بالنسبة إليها« :ويتناول الماركسي
العملية التاريخية بمنهج يقوم على االفتراض والقول بالكليات في نفس الوقت ..وضع

الوقائع المروية في مركز ثانوي بالنسبة إلى كلية الحركة أو االتجاه ،فهو قد سعی كذلك
479

تطور الفكر النقدي األدبي في العراق

إلى کشف هذه الكلية من خالل تلك الوقائع ،بمعنى أنه قد أعطى لكل حادثة باإلضافة إلى

معناها الخاص دور الكاشف»( .)41وهو يرى أن ال يشترط في الجزئي أن يعبر عن الكل .لقد
انغلقت المفاهيم المفتوحة للماركسية وبدت كمعرفة كلية مسبقة .كما يرى سارتر  -وإنها

جمدت مع أنها معرفة جدلية أي متطورة .في الماركسية المهم في الوقائع أن تكشف عن

األفكار الكلية بينما في الوجودية التأكيد على واقع البشر .ومع أنها والماركسية تصوبان إلى

الهدف نفسه لكن الماركسية أعادت امتصاص اإلنسان في الفكرة بينما تبحث عنه الوجودية
أينما كان .إن ما تختلف به الوجودية مع الماركسية هو نزعتها الذاتية ،وتخلي هذه الفلسفة

عن هذه النزعة كما تصفها الوجودية( ،)42التي ال تريدها أن تكون ثانوية بالنسبة إلى كلية

الحركة التاريخية« :يمنع اإلنسان الشيوعي ..في البالد الشيوعية وفي البالد البورجوازية
من أن يستكمل أي وعي ذاتي واضح .ولعل أحد السمات البارزة في عصرنا هي أن التاريخ
يصنع نفسه بدون وعي ذاتي»( .)43فالماركسية تحرك التاريخ بالظروف الموضوعية ال بالوعي
الذاتي وال بالحرية الفردية التي تخافها الماركسية ،كما يقول سارتر .فتتصور التاريخ موجه ًا

بقوانین خارجة عن اإلنسان ،فالطرق مرسومة مسبق ًا في التاريخ ،فال مجازفة وال قلق ،بل كل
شيء محقق والنتائج مضمونة وال ريب فيها ،وبذلك يتبدد الواقع وال يعود التاريخ إال فكرة

تتطور .والوجودية ترى أن الطريق ليس مرسوم ًا بقوى غير إنسانية ،بل يشقه اإلنسان بنفسه،
والقانون يضعه اإلنسان ،فهو الذي يصنع االشتراكية ،ألن اإلنسان حر ،فال حتمية بانتصار

االشتراكية في النهاية والمادية لن تكون فكر الواقع النهائي للتاريخ .وهكذا انتقلت المادية
إلى موقف المثالية الجامدة  -كما يؤكد سارتر  -واستحالت إلى معرفة خالصة مطلقة كان

على البشر واألشياء أن تخضع مسبق ًا ألفكارها ،وعندما كانت التجربة ال تحقق نبوءاتها كان
الماركسيون يخطئون التجربة .وأنهم يتناولون العملية التاريخية بمنهج يقوم على االفتراض
والقول بالكليات في الوقت نفسه .وهكذا انغلقت مفاهيم الماركسية وأصبحت معرفة كلية
مسبقة ،وصارت مفاهيمها إمالءات ولم يعد هدفها تحصيل المعارف ،فهي مادية ميتافيزيقية

 كما يصفها سارتر -والمفروض أنها فكر علمي يرفض كل تأمل قبلي لكننا نجد البروليتاريامثالية تنطلق من إيمان مسبق ويقودها المثل األعلى ،وهذا ضد العلمية التي تلجأ إلى التجربة
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وروح النقد واالعتراض والبحث(.)44

ولكن سارتر يجد لدى الماركسية ما يعده اتفاق ًا شبه عام بينهما بالنسبة إلى دور البشر

في التاريخ ،وهو اعترافها بأثر الظروف الموضوعية في صناعة التاريخ وتحريکه بما فيها

الظروف االقتصادية من خالل وعي األفراد أو الناس .ولكن مارکس  -كما يقول سارتر -

يحيل تلك الذاتية إلى حقيقة موضوعية خالصة فيسير في عالم يسكنه بشر موضوعيون،
فهناك كبت للذاتية( ،)45وتجاوز لإلرادة الفردية التي تعتد بها الوجودية.

وينتهي سارتر في حواره مع الماركسية إلى أنها موقف إنساني بكل ما يشتمل عليه

الموقف اإلنساني من أمور ذاتية ومتناقضة وعاطفية ،فما ينبغي أن يقدموها لنا عقيدة تنادي

بالموضوعية وفلسفة محكمة ال يأتيها الباطل(.)46

أما رد الماركسية ،فمن جملته ،أن الوجودية شددت على الذاتية كثير ًا حتى ضحت

بالعقالني والموضوعي وبالصرامة العلمية واالنضباط الثوري ،وكأن التاريخ منسوج من
بزوغ مشاريع حرة فقط(.)47

أما بالنسبة إلى البنيوية فمنها ما يؤمن بالغائية التطورية ونشير هنا إلى بعض أنواع البنيوية

التي تلتقي ونتائج الفلسفة المثالية في قولها بالعلة الغائية للتطور ،السابقة على التطور والتي

هي جوهر کامن أو فكر .فالبنيوية البيولوجية ترى أن التطور الجنيني كله سابق التكون .فهناك

بنية سابقة التكوين على التطور نفسه ،وأنها تختزن معلومات كاملة عن التطور كله ،بوساطة
الجينات الوراثية التي تحملها الحوامض النووية( .)48فالتطور الكامل للجسم كان معلومات

سابقة في هذه العوامل الوراثية قبل أن يظهر بوساطة التفاعالت التي تحدث في جسم الكائن
الحي .وهذا يشبه قول الفلسفة المثالية بالجوهر أو الوجود الكامن السابق على التكوين

العيني والذي هو علة وجوده ومنه منطلقه ،وأنه يكون على غراره ،وأن المراحل المختلفة
من التكون أو التطور تسعی إلى أن تحاكيه ،وأنها يتم تجاوزها لكي تحقق هذه الغاية تمام ًا.
إال أن البنيوية في تخصصاتها العامة األخرى تنتقص من شأن التطور التاريخي مع أنها قد

تؤمن بالحركة والتغيير في داخل البنية المنغلقة .إن البنيوية تعترف بالتغير والتحول ولو على
استحياء أو بوجل ،فالنظام القائم في حالة ما ال بد أن يتغير إلى وضع آخر ،إال أن هناك عرف ًا
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ثابت ًا مسبق ًا وهو قواعد وقوانين توجد قب ً
ال وتظل قائمة بعد انتهاء الحالة .وأن االنتقال من
حالة إلى أخرى يكون بتغير موقع بعض عناصر المجموعة ،فال يحدث تحرك شامل مرة
واحدة( .)49ولعملية التغير هذه نتائج قد تكون خطيرة أو متوسطة أو ضئيلة طبق ًا للظروف،
وقد تؤدي إلى انقالب النظام والتأثير في جميع عناصره .أما الميزة األساسية األخرى

للبنيات ،فهي أنها تستطيع أن تضبط نفسها بنفسها وهذا الضبط يؤدي إلى الحفاظ عليها

وإلى نوع من االنغالق .والعناصر التي تنتمي إلى البنية تحافظ على قوانينها(.)50

إن ما تختلف به البنيوية مع المنهج الجدلي هو في ما يتصل بالتحويل والتغير الذي

يرتبط بالتطور التاريخي لدى المنهج الجدلي .فالبنيوية لها موقفها من التاريخ ،ولقد تأثر

علم التاريخ بالبنيوية ،فهي مدرسة ركزت جهدها على كشف المعالم العامة للحضارات،
ولكنها أهملت التطور وانتقصت من قيمته فعملت على ظهور رد فعل مضاد بين مؤرخين

رأوا أن هذه النظرة البنائية هدم لكل ما هو أساسي في التاريخ ألنها تؤكد فكرة انعدام التغير.
والتحليل التاريخي يؤكد فكرة الحركة وهي نقيض السكون الذي يؤكده التحليل البنائي.

وإن التاريخ يرفض األبنية الثابتة ،بل إن الزمان يحمل في طياته كل بناء ويغيره ،وقد يكون
التغيير بطيئ ًا وقد يكون سريع ًا(.)51

ويحل المنهج البنيوي البنية محل التناقض والصراع والتطور ،فالتاريخ منظومة من

البنى يستبعد كل مبادرة إنسانية .فالبنيوية تعلن موت اإلنسان وتتخلص من اإلنسان والجدل

مع ًا في التاريخ ،مما يجعل حركة التاريخ مستغلقة على الفهم .ولقد توقف شتراوس في
أبحاثه عند البنية أكثر من التكوين وعند النتيجة أكثر من الصيرورة ،لكنه يحتفظ للتاريخ

بحقوقه وال يستبعد وجود مستويات أخرى للمعرفة غير مستوی البنية .وقد درس مجتمعات
بال تاریخ ،مجتمعات تعيد إنتاج ذاتها إلى ما ال نهاية بدون تغيير يذكر .أما بنيويو الجيل التالي
لشتراوس ،فقد تخيلوا تاريخ ًا يقتصر على البنية ،تاريخ ًا بال مبادرة تاريخية إنسانية(.)52

لقد أظهرت البنيوية التاريخ كظاهرة سلبية بحتة ،وعملت على زعزعة الثقة به عندما

اقتصرت تطبيقاتها على األنظمة القائمة كاألسطورة مثالً ،وبينت استحالة دراسة تطورها
وغفلت عن أنه حتى المجتمعات المتجمدة لها تاريخها .فقد مالت إلى وجهة النظر
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التوقيتية الثابتة وفضلت األنظمة الثابتة الخطية على التاريخية المتطورة وعمدت إلى إبراز
التقطيع على أساس االستمرار والتوليد ،فهي تركز الضوء على الظواهر في لحظة متوقفة،

في حين تحاول التاريخية التقاط حركية األحداث وتطورها( .)53وأول معالم الطالق بين
البنية والتاريخ ارتسم لدى دي سوسير فالمتفارق ليس بنياني ًا في نظره ،وهو يفصل اللغة

عن تاريخها صارف ًا النظر عن الزمن ومنكب ًا على الدراسة التزامنية( .)54إن العقل البنيوي
يتجاوز األبحاث التطورية ويؤكد أن البنية ال زمنية بطبيعتها ،ويسعى إلى إرساء البنيات على

أسس ال زمنية كما هو الحال بالنسبة إلى األنظمة المنطقية الرياضية .ويؤكد أنها ال تعرف
سوى قواعدها الخاصة بها .فهو يعتمد منهج ًا داخلي ًا يدرس هذه القواعد ويستبعد وجهات
النظر السابقة ،ويتركها لمناهج علمية أخرى تتناول العالم الخارجي والظروف المتشابكة.

إن البنيوية تدعو إلى أولوية الوصف الالزمني لألبنية بوصفه مرحلة سابقة بالضرورة على
رصد تتابع األبنية وتطورها التاريخي ،إذ إن أي تناول للمادة التاريخية األولية دون العثور
على النماذج التي تخضع لها يعد  -كما ترى  -أمر ًا غير منهجي تمام ًا .إن االتجاه السائد

في البنيوية هو اعتبار تتابع األحداث کرصد لمرور الزمن أمر ًا ثانوي ًا غير جدير بالدراسة
التي ينبغي لها أوالً أن تبحث عن األبنية وتحللها .ومن هنا فإنها ال تكاد تعترف بالتاريخ إال

بشرط جوهري هو كونه تحوالً في األبنية ال مجرد انتهاء لمرحلة خاصة منها وبدء مرحلة
ثانية جديدة .البنيوية تطرح مبدأها الجوهري في سيطرة وجهة النظر التوقيتية على التاريخية
المتطورة وتجنح إلى تركيز الضوء على الظواهر في لحظة متوقفة ،في حين تحاول التاريخية

التقاط حركية األحداث وتطورها( .)55وقد بالغت في اهتمامها بالتحليل الداخلي وإغفال
التحليل الخارجي إلى حد قطع صلة العمل بظرفه التاريخي واالجتماعي وبمبدعه أيض ًا،

وهذا المبدأ النظري وجد ترجمته العملية لدى بارت الذي أعلن في أثناء تحليله ألعمال
كاتبه المفضل مارسيل بروست (موت المؤلف) .فالنص في رأيه من تأليف شخصيات

متعددة ليست هي الشخصية التي نعرفها في العادة .ولذلك فإن معرفتنا الواسعة بشخصية

الكاتب لن تكون بدي ً
ال للتأمل الداخلي للعمل األدبي .وإن األعمال األدبية لها معاييرها التي
ال تستمد من أي حقل ثقافي آخر(.)56
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وبسبب وجهة نظر البنيوية التي تغض من شأن العوامل غير الداخلية نشأ خالفها

مع الماركسية ومع الوجودية ،إذ أخذتا عليها إغفالها الجوانب التاريخية .وأكد سارتر أن
الحقيقة التاريخية قائمة وال يمكن إنكارها .وقد وضع القضية على المستوى السياسي الذي
يتفاداه خصمه دائم ًا ،فكتب يقول إن البنيوية تحاول إقامة بناء مغلق مكتف بذاته يلعب فيه
النظام دور ًا متميز ًا على حساب التغير .وإنها أدت إلى فقدان الثقة بالتاريخ عندما اقتصرت

تطبيقاتها على األنظمة القائمة الثابتة ،وهنا يبدو التاريخ ظاهرة سلبية بحتة .فالبنيوية ليست
سوى أداة أيديولوجية رأسمالية تحاول بها تحطيم التطور التاريخي دفاع ًا عن الثورة المضادة
واألوضاع السياسية الرجعية القائمة(.)57

وفي حواره مع أعالم البنيوية أكد كذلك أنهم فض ً
ال عن إنكارهم للتاريخ فهم يغفلون

دور اإلنسان فيه ،فقد أخذ سارتر على (فوكو) أنه يصد عن الحقيقة التاريخية فهو ال ينبئنا

كيف يتم بناء كل فكر في المرحلة التي يدرسها من التاريخ وكيف ينتقل الناس من فكر
إلى فكر ،أو من مرحلة فكرية إلى أخرى .فهو يميز عصر ًا واحد ًا من قبل وواحد ًا من بعد

لكن بدون حركة تاريخية ،وعلى أنها تعاقبات من السكونات .ففي (الكلمات واألشياء)
يجري وصف الظاهرات بارتباطاتها البنيوية دون أن يطرح مشكلة عالقاتها بمجمل حياة
البشر وممارساتهم وتاريخهم ،بل إن هذه المسألة تستبعد عن عمد وبصراحة .وال يتوصل

فوكو إلى تحليل االنتقال من بنية إلى أخرى ،ألن البنية غريبة عن اإلنسان ،أو هي الشيء
بدوننا ،كما وصفها سارتر لدی فوکو .إن إقصاء اإلنسان هو حجر الزاوية في تصور فوکو،

فهو يستغني عن كل ذات للمعرفة وللتاريخ( ،)58في حين أن الحقيقة التاريخية قائمة ومعناها

كائن في الوعي الفردي .ومن هنا ال يستطيع قبول تصور شتراوس عن الطبيعة البشرية الفريدة
الموحدة التي تستجيب لقوانين ذاتية حتمية ،فشتراوس يدرس اإلنسان كما يدرس عالم

الكائنات الحية دنيا النمل( .)59وهذه الطبيعة الموحدة التي تنظر إليها البنيوية بكونها البنية

الثابتة السابقة لوجود الظواهر تنكرها الوجودية ألنها ال تؤمن بوجود طبعة ثانية لإلنسان

سابقة على اإلنسان ،فهي تنطلق كما يشير اسمها من أن الوجود سابق على الماهية في حين
تنطلق البنيوية من العكس.
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إن سر خالف سارتر والوجودية مع شتراوس أنه يخرج البناءات عن مجری التاريخ

والزمان .ولقد كان من هذا الصراع بين النزعة التجريدية عند شتراوس والنزعة العينية عند

سارتر أنهما تبادال االتهامات في ميدان التاريخ الذي كان سارتر يتأمله في حركته وديناميكيته
وصيرورته الدائمة ،في حين كان شتراوس يجمده لكي يدرس نماذجه بطريقة سكونية .فقد

عاب سارتر على شتراوس أن فلسفته تتهرب من الواقع الحي لكي تغرق نفسها في تجريدات
شكلية تنصب على حضارات بدائية يصفها شتراوس نفسه بأنها (خارج التاريخ) ،ومن ثم
فإنها تعجز عن االنتقال من ذلك الميدان الذي كان فيه التاريخ متوقف ًا أو مجمد ًا إن جاز هذا
التعبير إلى مجال التاريخ الحاضر في تدفقه نحو المستقبل .ويرى أن من المؤكد أن شتراوس
عاجز عن تطبيق أية نتيجة يتوصل إليها في مجال بحثه على اإلنسان المعاصر ،بالرغم من

كل ما بذله من جهود لتأكيد وجود تشابهات أساسية في (الطبيعة البشرية) بمعناها العام
وبغض النظر عن موقعها من التاريخ .غير أن شتراوس يرد على هذا االتهام بأن الوجودية
وخصوص ًا عند سارتر تمركزت حول الحاضر واتجهت صوب المستقبل أكثر مما ينبغي.

صحيح أنها تمجد التاريخ ولكنها في نظرتها إليه تفهم الماضي من خالل مقوالت الحاضر

حسب ،وال تعطي هذا الماضي حقه ،بل ال تعترف لآلخرين بالحق في دراسة هذا الماضي
لذاته .وأنه لمن الطبيعي للمذهب الذي يرتكز على مقوالت الذاتية وعلى تحليل اإلنسان
في موقفه العيني وفي مشروعه الحي أن يكون متمركز ًا حول الذات وحول الحاضر ،وأن

يكون التاريخ الماضي في نظره هو ما يؤدي إلى هذا الحاضر ،والمستقبل هو ما ينبثق منه.
وبين شتراوس أن النتيجة التي ترتبت على هذا هي أن سارتر قد تجاهل العقلية البدائية ،وبدا

كما لو كان يساير الرأي القائل بأن البدائيين عاجزون عن التحليل العقلي والبرهان المنطقي،

وهو استنتاج غير مستغرب عند فیلسوف يتخذ من الذات في موقع تاريخي معين مركز ًا يدور
حوله كل تفكيره .وإذا كانت الوجودية تتهم البنائية بأنها تتطلع إلى الماضي المتجمد خوف ًا
من مواجهة الحاضر والمستقبل وتهرب ًا من مسؤولية اتخاذ موقف منهما ،فإن البنيوية تعود
من جانبها فتتهم الوجودية بأنها تغمض عينيها عن شكل أساسي من أشكال التجربة البشرية

هي تلك النظم والطقوس واألساطير التي عاشت بها اإلنسانية البدائية .وتتصور أن السعي
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من أجل مستقبل أفضل يتحرر فيه اإلنسان من شتى أنواع العبودية معناه تجاهل البناءات
االجتماعية والفكرية لإلنسان في صورتها النقية األولى ،أو أن الهدف األول يتعارض مع

الثاني مع أنه ال تعارض بين االثنين على اإلطالق(.)60

وتأخذ الماركسية التي تؤكد أولوية العنصر التاريخي ،على البنيوية أنها ال تضيف شيئ ًا

ذا قيمة في مجال التفسير العلمي للعمليات التاريخية وتنكر حقيقة التقدم في التطور وال

ترى التناقضات الجدلية في التاريخ مما يجعلها غير قادرة على تحديد األسباب الحقيقية
للظواهر االجتماعية وشرح الظروف التي تولد فيها مختلف األبنية وعوامل تغيرها .وقد عبر
أحد منظري الماركسية باعتدال بأن التحليل البنائي يمثل إضافة قيمة إلى العلوم اإلنسانية،

ولكنه يخطئ في تقديره عندما يحصر كل شيء في البنية .فالبنية مظهر جديد للحقيقة يبدو
في لحظة معينة وال يمكن أن يحيط علم ًا بوجوه المعرفة اإلنسانية( .)61حاول مفكرون
آخرون التوفيق بين الماركسية والبنيوية ومنهم التوسير الذي أعطى التطور التاريخي مكانة
في تحليالته االجتماعية وأعطى الديالكتيكية شك ً
ال بنيوي ًا عصري ًا( .)62وكذلك غولدمان

واضع البنيوية التكوينية التي تتضمن رؤية جدلية تسعى إلى تجاوز بعض حدود البنيوية التي

كانت مرفوضة ومنتقصة .وقد ردت على البنيوية الجامدة بطرح طريقة لدراسة البنيات ال
تدرسها بصورة سكونية وال زمنية ،بل تدرس العملية الجدلية لصيرورتها ووظيفتها .وكان

غولدمان يرفض بإصرار الفكرة التي تقول بأن الموضوع الثقافي أو اإلبداع األدبي هو
نشاط فردي محض ،وأنه ال عالقة له بالنشاطات االجتماعية .وهو ال يقصر مفهوم البنية

على المظهر الثابت في حين أنها بنية نشطة ،ويرى أن على الباحث أن يرصد حركتها .وهو
يقرنها بالبنية الفكرية واالجتماعية للعصر .وفي تصوره لقوانينها وشروطها العامة تصطبغ

عنده بلون جدلي ماركسي واضح .ويذهب إلى أن تأثير العوامل االقتصادية واالجتماعية

ليس عقيدة ،إنما فرضية تؤيدها الوقائع غير الشخصية إنما الوقائع االجتماعية .وهناك تأثير
المحيط المباشر وتأثير أيديولوجيات بعيدة في الزمان .وهو بخالف البنيويين المنكبين على

مشاكل اللغة الفنية يبين أن المهم لديه هو العثور على المسار الذي عبر فيه الواقع التاريخي
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واالجتماعي عن نفسه بوساطة الحساسية الفردية للمبدع في النتاج األدبي المدروس .ومن

هنا دعا إلى سد الثغرات البنيوية وأوصى النقد األدبي بتبني منظور واسع ال يغفل التحليل
الداخلي للنتاج ،ثم اندراجه ضمن البنيات التاريخية واالجتماعية ،وال يغفل كذلك دراسة

السيرة الذاتية ونفسية الفنان كأدوات مساعدة .وهكذا تفتح على المنهجيات المعاصرة ،إال

أنه لم يأخذها بمحاكاة مطلقة ،بل ضمن نظرته الخاصة(.)63

إن االنطالق من مبادئ منهج سكوني يهمل التطور التاريخي ،إنما هو نقص في البنيوية

يصلحه المنهج الجدلي الذي يدرس الكون في حركته المتدفقة وما تحمله هذه الحركة من
متناقضات ،فهو منهج تطوري ينظر إلى الكون على أنه في تطور مستمر .إن التناقض أو
االختالف يحتم أن يكون الشيء عملية سير مستمر أو مجموعة من اللحظات المتحركة

المتغيرة ،وليس ثمة شيء جامد أو ساكن ،ألن االختالف أو التناقض يدعو للصراع والصراع

حركة وسعي إلى التجاوز ،أي التطور .وفكرة التطور والحركة ال تكاد تخلو منها فلسفة من
الفلسفات المعاصرة وال العلوم المعاصرة فالكون كله دائم الحركة والتطور ،فال شيء يستقر

على حال .ومن ثم فدراستنا الكاملة لشيء من األشياء ال بد أن تكون في صميمها دراسة

(تاريخية) تنظر إلى هذا الشيء كما هو اآلن وكما كان في الماضي ،أي إن النظرة الحقيقية
إلى شيء ما هي النظر إليه على أنه شيء متحرك ومتطور( .)64وتلك هي الميزة الديالكتيكية
التي تشير إلى التطورات التاريخية والمعارضة بين األضداد والتجاوز فيما بينها .العقل

الديالكتيكي يبني ويتقدم ،ينطلق من بنية أو نظام ثم يبحث عن نظام نفي يبني بوساطته نظام ًا
مكم ً
ال أو مختلف ًا يستطيع بعد ذلك جمعه في بنية مركبة شاملة(.)65

إن هذه الديالكتيكية التاريخية التي تتجاوز التناقض إلى بنية مركبة شاملة مفهوم ترفضه

التفكيكية ،وفي نظرته إلى التاريخ ينتقد ديريدا التمركز العقالني أو اللوغوسي في الفلسفة
الغربية للتاريخ ،ويصف هذا التمرکز بأنه مثالية .ويرى أن طريقة النظر إلى التاريخ طريقة

ميتافيزيقية أو مثالية ،سواء ما كان منها من المثالية أو المادية الديالكتيكية ،فهذه برأيه كذلك

مادية كالسيكية قابعة داخل الميتافيزيقا بالقدر نفسه الذي تكون عليه المثالية .ويصف طرق
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النظر هذه بأنها محاوالت لالحتواء ،واالحتواء مثالي دائم ًا .وهو يتبنى مادية ال تكون آلية
وال جدلية ،مادية غير جدلية لم تدخل الحيز الميتافيزيقي أو المثالي ،مادية ما قبل أفالطونية

أو ما قبل سقراطية ترجع بنا إلى ديموقريطس وإلی تفکیر محدد حول الصدفة ،فالتفكيك هو

ضد االحتواء واألمثلة( .)66وهو يقول عن هذا وعن اتهامه بتجاوز التاريخ« :إنني تاريخاني

بصورة كاملة ،وإن ما يهمني دائم ًا هو االنحدار التاريخي لجميع المفهومات التي نستخدمها
وجميع حركاتنا ،وأنه إذا كان هناك شيء ال يمكن نسيانه فهو التاريخ .إال أن ما شجع على

إطالق هذه التهم أو غذاها هو كون مفهوم (التاريخ) بقي مستخدم ًا لدى الكثير من الفالسفة

والمؤرخين ومؤرخي الفلسفة  -وسواء أتعلق األمر بالمثالية أم بالمادية ولدى هيغل أم لدى
مارکس  -ضمن نزعة بدت هي األخرى ميتافيزيقية مما يجعلني أقف منها موقف المتحفظ

أو المحترس ،ولكن ليس باسم ال تاريخية أو ال زمنية وإنما باسم فكر آخر للتاريخ»( )67فهذا

المفهوم اآلخر للتاريخ الذي يقدمه ال ينطلق من تفسير المثالية والمادية وال يؤمن بالغائية

التي ترتبط بالجدلية والتجاوز والتغير ،ولهذا ال يؤمن بالمركب الهيغلي ألنه خطوة تجاوز
ولحظة تغير وحركة وهو ما تحاربه التفكيكية التي تبقي التناقض أو االختالف على حاله

في موقفه المأزقي دون غلبة وتجاوز أي دون حركة ،والتاريخ حركة .وهذا يعني أنه يدرس
التاريخ في لحظة سكونية متوقفة ،لحظة تولد التناقض أو االختالف ال لحظة تجاوز هذا

االختالف ،وهي لحظة الحركة .وهذا عين ما تفعله البنيوية .إن لحظة االختالف أو التناقض

لحظة تاريخية ال أصل سابق ًا لها فاالختالف هو األصل كما يبين دريدا .وهي لحظة أصلية

ثابتة ال تتحرك ،ألن الحركة التي يأتي بها االختالف أو التناقض هي تجاوز وهي صراع
يؤدي إلى هذا التجاوز كما تؤكد فلسفة هيغل التي يلتقي معها دیریدا في انطالقه من مبدئها
الفلسفي األساسي وهو كون االختالف أو التناقض يتخلل كل شيء إال أنه ينكر التجاوز

والحركة التي يدعو إليها االختالف أو التناقض والتي هي أساس التطور التاريخي .فالتفكيك

كما يبين ديريدا هو عملية تتغلغل في كل شيء أي إن كل شيء يتخلله االختالف ،وإن أي
حدث يتضمن االختالف ،ولكنه ينفي أن يكون التفكيك فع ً
ال أو عملية .ويتحدث عما يسميه
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(التاريخ الداخلي) وهو طاقة العمل وحركياته الجوانية التي تتجاوز الثنائيات الميتافيزيقية

أو تقلب تراتبها وتبقيها في لحظة تقابل أبدية .وهو يبعد هذه الحركة عن االلتباس بالوعي
الذاتي وهذا ما يختلف به مع الهيغلية والماركسية ،فالتفكيك عملية ال تنتظر وعي ًا من ذات:

«التفكيك حاصل :إنه حدث ال ينتظر تشاور ًا أو وعي ًا من لدن الذات الفاعلة...التفكيك

يحدث حيثما يحدث شيء ويقوم حيثما هناك شيء قائم ..يجب أن نحدد أيض ًا أن التفكيك
ليس حتى فع ً
ال أو عملية»(.)68
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«هوامش المبحث الخامس  -الفصل الثالث»
النقد والتجديد:غائية المعرفة

(((1ما هكذا يكون النقد ،أما آن أن تنتهي فوضى األدب عندنا؟ ،أ .ج ،.جريدة النهضة العراقية ،ص ،۲
العدد .۱۹۲۸ ،۱4۸
(((2لسان العرب« ،جدد».
(( (3فكر هيغل ،ص .۳۱
(((4ينظر :فكرة الجمال ،ص  ،۲۹۰ ،۷۷ ،۷و :الفن الرمزي ،الكالسيكي ،الرومانسي ،ص ،۷5 ،۹ -6
.455 ،440 ،۱۱5
(( (5فكر هيغل ،ص .۷۹
(((6المصدر نفسه ،ص .61
(((7هيجل أو المثالية المطلقة ،ص .۱۷۸
(( (8فكر هيغل ،ص .56
(((9مبدأ تماثل الضدين ،حيث الكل والجزء متماثالن في عالقة التناقض ،ينظر :فكر هيغل ،ص ،4۹
.55
((1(1المصدر نفسه ،ص .56
((1(1ينظر :محاضرات في فلسفة التاريخ ،ص .۲۱۳ ،35-34
( (1(1ينظر :الفن الرمزي ،الكالسيكي ،الرومانسي ،ص -۱۷۸ ،۱۰۱ -۱۰۰ ،۹5 ،34 ،3۰-۲۹ ،13-11
 ،۱۸5 ،۱۷۹وفلسفة هيجل ،ص ۰642 – 633
((1(1ينظر :الفن الرمزي الكالسيكي ،الرومانسي ،ص  .۱96 ،۱89وفلسفة هيجل ،ص .644 -642
((1(1فلسفة هيجل ،ص .644
((1(1ينظر :الفن الرمزي ،الكالسيكي ،الرومانسي ،ص -295 ،285، 278 202- 200 ،199-۱۹۷
 .310 ،307 ،299 ،296وفلسفة هيجل ،ص .660 – 659 ،646-644
((1(1ينظر :الفن الرمزي ،الكالسيكي ،الرمزي ،ص  .۳۸6 ،۳۸۰ ،۳4۹ ،۳4۱ ،۳۳5-۳۳4 ،۱۷۸وفلسفة
هيجل ،ص .673 ،671 ،653 -646
((1(1ينظر :فلسفة هيجل ،ص .654 ،630 – 629 ،619 – 617
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((1(1ينظر :المصدر نفسه ،ص .6۸۱-6۷۹
((1(1نفسه ،ص .682-681 ،۷۲۲ – ۷۲۱
( (2(2فكر هيغل ،ص .۱5۱
((2(2ينظر :المنهج الجدلي عند هيجل ،ص .۲۸4
((2(2هيغل ،ص .54
((2(2فکر هيغل ،ص .55
((2(2ينظر :هيجل أو المثالية المطلقة ،ص .۲54
((2(2هيغل  ،مختارات  ،- 1 -ص .۹۰
((2(2ينظر :فلسفة هيجل ،ص .628
((2(2ينظر :الفن الرمزي ،الكالسيكي ،الرومانسي ،ص .۲۰4
((2(2ينظر المادية والمذهب التجريبي النقدي ،ص .۱3۰-۱۲4
((2(2ينظر :الفن والتصور المادي للتاريخ ،ص ۱۲
((3(3دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي ،ص .۱۹۰
((3(3ينظر :المادية والمذهب التجريبي النقدي ،ص .۱3۰-۱24
((3(3ينظر :نقد الفكر البرجوازي المعاصر ،ص .۷۹ ،۷6 ،۷۲
((3(3ينظر :الجذور الفلسفية للبنائية ،ص .۲۹4
((3(3ينظر :هيجل | فرانسوا شاتليه ،ص .۲15
((3(3ينظر :نقد الفكر البرجوازي المعاصر ،ص .۱۹-۱۸
((3(3ينظر :البنيوية فلسفة موت اإلنسان ،ص .۱۰۲
((3(3ينظر :الفن والتصور المادي للتاريخ ،ص .24

((3(3البنيوية فلسفة موت اإلنسان ،ص .۷۱
((3(3نقد العقل الجدلي ،ص .34
((4(4المصدر السابق ،ص .48
((4(4نفسه ،ص .41
((4(4نفسه ،ص .53 ،43
((4(4نفسه.46 ،
((4(4ينظر :المذهب المادي والثورة ،ص  .105 ،101- 100 ،68 ،66 ،55 – 54 ،43-42وينظر :نقد
العقل الجدلي.53 – 35 :
((4(4ينظر :نقد العقل الجدلي :ص .59 – 51
((4(4ينظر :المذهب المادي والثورة ،ص .61
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((4(4ينظر :البنيوية فلسفة موت اإلنسان ،ص .14
((4(4ينظر :البنيوية ،ص .42
((4(4ينظر :البنيوية ،ص  ،13-8ونظرية البنائية في النقد األدبي ،ص .33-32
((5(5ينظر :البنيوية ،ص  ،۱۳ونظرية البنائية في النقد األدبي ،ص .34-۳۳
((5(5ينظر :الجذور الفلسفية للبنائية ،ص .۲۹۸
((5(5ينظر :البنيوية فلسفة موت اإلنسان ،ص .112 ،111 ،۹۲ ،64 ،4۸ ،33 ،۲۹ ،۲4
((5(5ينظر :نظرية البنائية في النقد األدبي ،ص .۲۸۸ ،۲۸4 ،۲۸۰ ،۲۷5
((5(5ينظر :البنيوية فلسفة موت اإلنسان ،ص .24 ،۲۰
((5(5ينظر :البنيوية ،ص  ،13 ،8-7ونظرية البنائية في النقد األدبي ،ص .284 ،280 ،268 – 267 ،۱۹۷
((5(5ينظر :مقاالت ضد البنيوية ،ص .15
((5(5ينظر :نظرية البنائية في النقد األدبي ،ص .۲۷6-۲۷۳
((5(5ينظر :البنيوية فلسفة موت اإلنسان ،ص .43-4۱
((5(5ينظر :نظرية البنائية في النقد األدبي ،ص .274– 273
((6(6ينظر :الجذور الفلسفية للبنائية ،ص .۲۲۷– ۳۲4 ،۲۷4
((6(6ينظر :نظرية البنائية في النقد األدبي ،ص .۲۸۸ ،۲۸6
((6(6ينظر :البنيوية ،ص .۱۰1
((6(6ينظر :البنيوية التكوينية والنقد األدبي ،ص  .54 ،48 ،4۲ ،۱6-۱۳ ،۷ونظرية البنائية في النقد
األدبي ،ص .194
((6(6ينظر :المنهج الجدلي عند هيجل ،ص .۲56 ،۱3۲-۱۳۱
((6(6ينظر :البنيوية ،ص .۱۰۰–97
((6(6ينظر :الكتابة واالختالف ،ص .52
((6(6المصدر نفسه ،ص .52
((6(6نفسه ،ص  .61والتفكيكية ،دراسة نقدية ،ص .66
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خاتمة
في البدء نقول إن بحثنا يتجاوز الدراسات التقليدية عن النقد وتاريخه وتطوره والتي

تستعرض النقد من خالل أعالمه ومدارسه وحركاته التي أثبتت حضور ًا واضح ًا في تأريخه،

إننا ندرسه نشاط ًا للفكر النقدي نعرف به طبيعة النقد نفسه بوصفه معرفة .فالنقد معرفة لها
قوانينها ومبادئها العقلية ،وبهذا يرتقي البحث إلى غايات أبعد من غايات المعرفة النقدية،

إلى غايات نلتقي فيها مع نتائج البحث الفلسفي.

درس بحثنا تطور الفكر النقدي مرتبط ًا بالدعوة إلى التجديد في األدب العراقي في

خالل مرحلة محددة (منذ نشأته في العصر الحديث إلى الحرب العالمية الثانية) .وقد عرفنا

أن التجديد كان يعني غاية محددة سعى إلى تحقيقها في األدب وهي إحداث تالقح فكري
مع الثقافة األدبية الغربية والصدور عن ذلك في النقد واألدب العراقي .فبحثنا أرخ لدعوة

التجديد هذه في الفكر النقدي ،وحددها بزمن معين .وقد مرت في خالل هذا الزمن بمراحل
تطورت فيها حسب تطور الوعي النقدي .ولقد اكتشف القوانين العامة التي تحكم تطور هذه

المراحل ،وهي ترتبط بالقوانين التي استخلصها المنهج الجدلي لهيغل في دراسة التطور
التاريخي للظواهر ،وهو تطور يعبر عن تطور الوعي ويصف رحلة العقل في طريق المعرفة.

فهو دراسة تطبيقية لهذه القوانين ولنظرية المعرفة في فلسفة هيغل ،فهناك تطور وتغير في
إطار الدعوة العامة إلى التجديد وهذا التطور ناتج من عملية الصراع بين األفكار التي

تتناقض وتختلف وهذا ما يدعو إلى أن تتصارع وينفي بعضها بعض ًا أو يتجاوزه ليدفع عملية

التطور ويتقدم بها إلى الغاية التي دعا إليها .إن حركة الفكر النقدي إلى غايته التجديدية هي
صراع بين األفكار النقدية المتناقضة أو المختلفة .ولقد وقفنا على تاريخ تطور الفكر النقدي
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على أنه تاريخ عملية صراع بين هذه األفكار ،وأن هذه األفكار ينفي بعضها بعض ًا ،وأن هذا
النفي توجهه غاية يسعى الفكر إلى تحقيقها هي ما يريده بالتجديد كما حدده في بدء اليقظة

الفكرية الحديثة وبدء الدعوة إلى التجديد .فبحثنا يدرس التجديد في إطار غاية محددة،
يبدأ منها دعوة نظرية وينتهي إليها بعد أن يحققها األدب ..أي إنه يدرس التفاعل بين الكتابة
األدبية والتنظير النقدي .وقد مر الوعي النقدي بأطوار متعاقبة يدعو إلى الجديد في األدب،
ويدرس األدب الجديد الذي يفترض أنه وضع على وفق المنهج النظري الذي اقترحه ليطور

هذا األدب فيما بعد إلى الغاية التي يريد ،والتي تعني التجديد لديه .وبهذا درسنا النقد عام ً
ال

محرك ًا للواقع األدبي مطور ًا له .إن البحث درس هذا اإلسهام المتبادل بين النظرية النقدية

والممارسة األدبية .فالدعوات النقدية تتجسم في األدب ،وإنها تستفيد من األدب الجديد

لتتطور ،لتنتقل إلى فكرة جديدة تتحول إلى أدب على قدرها ،حتى يغدو تاريخ األدب تأريخ ًا
للفكر النقدي ..إن تاريخ التطور األدبي في العراق هو تاريخ تطور الفكر النقدي .وقد قدم
البحث تاريخ تطور الفكر النقدي من خالل تأريخ التطور الفكري العام ،فهو يضع ظاهرة
الصراع في الفكر النقدي في إطارها التاريخي والفكري العام.

وقد عمدنا في المباحث التي جاءت في نهاية فصول البحث الثالثة والتي خصصناها

للنتائج المستخلصة مما تعرضه تلك الفصول إلى محاورة األفكار والفلسفات أو المذاهب

التي تنطلق من المنهج الجدلي كالماركسية التي تتصل به کالبنيوية والتفكيكية وغيرهما في

مسائل شاعت عنها وعدت مسلمات نظرية يردها البحث أو يثبتها ألنه يعتمد على التطبيق
والواقع وهو خير دليل للرد على االفتراضات النظرية .ومن أهم ما يثبته البحث أن النقد
معرفة لها قوانينها ومبادئها وأن هذه القوانين والمبادئ تلتقي مع ما تقرره فلسفة هيغل في
تفسيرها وفي تحديد مراحلها ،فهو يبرهن على نظرية في المعرفة ويؤكدها .ومما تؤكده

نظرية المعرفة هذه أن الفكر يسبق الواقع الموضوعي ،وأنه علة وجوده ،وأنه يطوره من
خالل تطوره هو ،وأن مراحل هذا التطور هي مراحل تطور الفكر .لقد أكد البحث كثير ًا

من مبادئ فلسفة هيغل في تطور التاريخ ،فقد جاء تطور تاريخ الفكر النقدي في العراق
تأكيد ًا لها ..ولطالما وصفت بأنها خياالت كاذبة ومحض تجرید ال يؤيده الواقع وال يمكن
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تطبيقه ،ألن الباحثين الذين انتقدوها لم يقتنعوا بالنماذج التطبيقية التي قدمتها فلسفة هيغل،
إذ درست التاريخ الكلي .أما بحثنا فقد اقتطع مرحلة من التاريخ قصيرة بالنسبة إلى ما درسه

هيغل ،ومن خالل ترك الفكر العراقي يعلن بنفسه المنهج الذي تطور من خالله ال من خالل
تفسيرات المؤرخ .وبهذا تجاوز بحثنا ما وجه إلى تفسير هيغل للتاريخ من انتقادات ترى أنه

ال يدع الفكر التاريخي (الكلي) يستخرج بنفسه ما يظهر فيه من تناقضات ،وال يدعه كذلك

يلغيها بنفسه لينتقل إلى مراحل أخرى ،فبحثنا يدعي أنه يتقدم على (تطبيق) هيغل في تطبيق
فلسفة هيغل.

وقد قسم البحث على فصول ثالثة مقسمة إلى مباحث ،مع مقدمة يعقبها مدخل إلى

البحث ،ثم خاتمة له وثبت للمصادر التي استفاد منها البحث ،وفيما يأتي نستعرض بإيجاز

ما جاء فيها:

•مقدمة للبحث ذكرنا فيها موضوع البحث ،وأسباب اختياره والمنهج الذي يؤكده
والذي درسناه من خالله ،ومصادر البحث ،والبحوث التي كانت قريبة من موضوع

البحث وغير ذلك.

•مدخل إلى البحث تكلمنا فيه على منهج البحث وقد استعرضنا تاريخه وأسسه
العامة التي تلتقي عليها مناهج جدلية عدة.

•الفصل األول :الفكر النقدي والتجديد.

في هذا الفصل تتبين لنا طبيعة الفكر النقدي ،وطبيعة الفكر غير النقدي وكذلك مضمون

دعوة التجديد ويتكون هذا الفصل من خمسة مباحث هي:

1 -1الحالة العامة للفكر قبل نشأة الفكر الجديد أو الفكر النقدي :وفي هذا المبحث ب ّينا
طبيعة الفكر غير النقدي :وهي تتصف بالركود واالستقرار والسكون ،إذ وقف الفكر

إزاء أوضاع التخلف الحضاري والفكري ساكت ًا ساكن ًا ال يتحرك إزاءها بالثورة عليها.

2 -2االتصال بالغرب ونشأة الفكر الجديد أو الفكر النقدي :في هذا المبحث ب ّينا طبيعة
الفكر النقدي ،وقد وجدنا أن النقد في الفكر عملية نفي أو رفض لألوضاع القديمة
وصراع معها بعد االتصال بالغرب .إن النقد معرفة لها مبادئها وأسسها وهو عملية
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تعتمد على وجود تناقض أو اختالف هما بين الغرب المتقدم والشرق المتخلف ،وقد

دعا إلى التعبير عن روح العصر في بناء الجديد وإلى األخذ بأوضاع الحضارة الغربية

للقضاء على أوضاعه المتأخرة .لكن المواقف الفكرية تتفاوت في نسبة هذا األخذ،
فهناك موقف أعلن أنه يريد أخذها أخذ ًا کام ً
ال يضيع معالمه الخاصة .وهناك موقف

أعلن أن هذا األخذ لن يكون بدي ً
ال مطلق ًا لتراثه الفكري والحضاري ،بل إنه سيجمع
إلى ما يأخذه ما يتالءم وهذه الحضارة الغربية المعاصرة من تراثه الشرقي المتحضر،

وسمى الفكر النقدي هذا األخذ جديد ًا ودعا إلى تطبيقه على مناحي حياته كافة سياسية
واجتماعية وثقافية .وهذا هو المنهج الذي اعتمد للتجديد.

3 -3األفكار السياسية أول األفكار النقدية :ألن البحث يدرس الصراع النقدي األدبي في
إطاره التاريخي ،وألننا نريد تقديم الموقف الفكري العام قدمناه من خالل الفكر

السياسي الذي قاد االتجاه االنتقادي في الفكر ومثل شدة المواجهة والصراع بين
االتجاه النقدي للفكر واألفكار القديمة.

4 -4الفكر النقدي األدبي :نشأ بنشأة االتجاه النقدي للفكر ،يرفض أوضاع الجمود األدبي
التي خلفها له أدباء القرون المظلمة .ودعا إلى التالقح مع األدب الغربي للخروج
باألدب عن جموده وتأخره ،وأعلن من يمثل الموقف العام فيه أنه لن يغفل مع أخذه

من الثقافة األدبية الغربية ما يميزه بوصفه ينشئ أدب ًا عربي ًا ،وأنه لن يقلد األدب الغربي

تقليد ًا مطلق ًا ..وصرح الفكر النقدي بأن هذا األخذ هو المنهج الذي سيعتمد عليه
لتجديد األدب ،ولكنه في سبيل تحقيق منهجه الجديد مر بمراحل ثالث تناولناها فيما

بعد.

 5 -5النقد والجدل :نظرية المعرفة :في هذا المبحث استخلصنا نتيجة الفصل األول ،فكان
خاتمة له .وفيه قررنا عالقة النقد بوصفه عملية فكرية بنظرية المعرفة ،وقد اقتربنا فيها
من نظرية المعرفة لدى المثالية الجدلية لهيغل .وإذ يؤكد بحثنا كثير ًا من مبادئها ،يرد
إليها االعتبار الذي حاولت الماركسية أن تسحبه منها لكونها أوقفت الجدل على

رأسه ،كما تقول عنها .وأنها  -أي الماركسية  -جعلته ينتصب على قدميه .ومما عرفناه
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في هذا المبحث أن النقد عملية في الفكر تعتمد وجود تناقض أو اختالف ،وانتقال

من أحد النقيضين إلى اآلخر ،ثم جمع بينهما لمعرفتهما .وهي عملية نفي أو تجاوز أو
صراع ،وهي بهذا عملية تطور في الفكر واألدب وقد عبرت مراحل تطور النقد واألدب

عن مراحل تطور المعرفة وهي مراحل سير العقل في أثناء رحلة المعرفة.

•الفصل الثاني ،المنهج النقدي األول لتجديد األدب :نقض الفكر األدبي القديم.

تحدث هذا الفصل عن المرحلة األولى من مراحل التجديد عندما لم تهيئ الظروف

التاريخية وسيلة االتصال المباشر بالغرب والوقوف على األدب الغربي .وقد أمدته بمعرفته
مصادر غير مباشرة وهي حركات التجديد في األدب العربي واألدب التركي ،ولم تكن
هذه معرفة متمكنة وواسعة .وألنه قرر مخالفة القديم والثورة عليه وألنه افترض أن األدب

الغربي مخالف للقديم لجأ إلى نقض األسس التي عليها أدبه القديم واألخذ بنقيضها في

أدبه الجديد ،وهو يظن أنه يجاري األدب الغربي ألن الغرب نقيض للشرق لديه .وقد مهدنا
لهذا الفصل بلمحة في األسباب التاريخية بينت أن التعبير عن الوعي الجديد الذي تقتضيه

روح العصر وعما يقتضيه من التمازج والتالقح الثقافي ارتبط بظروف تاريخية جعلت الفكر
يقف قاصر ًا عن تحقيقه تمام ًا .فتحقيقه يستدعي تحقيق اتصال مباشر ووثيق بالثقافة األدبية

الغربية .ولم يتح ذلك للفكر العراقي في المرحلة المبكرة من تاريخ العراق الحديث والتي
نحدها بنشأة الفكر النقدي إلى أواخر العشرينيات ..وتمثل هذه المرحلة من تاريخ تطور

الفكر أو تطور المعرفة  -كما يشرحها المنهج الجدلي لهيغل  -مرحلة المعرفة المباشرة،

حيث الفكر العراقي وحده ولم يتعرف إلى اآلخر بعد.

يتضمن الفصل الثاني كذلك خمسة مباحث هي:

1 -1األسلوب الجديد :تحدثنا ضمن األسلوب الجديد  -الذي أعلن المجددون أنهم
ينهجون فيه نهج ًا مخالف ًا لما نهجه القدماء  -عن كل ما يعني الوسيلة والطريقة في
التعبير التي أرادوا بها أن يعبروا عن المعنى أو المضمون الجديد .وقد ناقش الفكر
النقدي هذه الوسيلة والطريقة من خالل بعض المسائل أجملناها بما يأتي:
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 1ـ اللفظ والمعنى.
 2ـ اللغة.

 3ـ القافية والوزن.

2 -2المضمون الجديد :نقض الفكر النقدي المضامين القديمة بالمضامين العصرية،
فاألدب العصري أو الجديد ينبغي له أن يتبنى مضامین عصرية ويباين ما كان يتبناه

منها .أما المضامين العصرية فهي هذه األفكار الجديدة التي انشغل بها الشرق على أثر
المواجهة مع الفكر الغربي في كل ميادينه السياسية واالجتماعية والعلمية والفلسفية،
وبهذا توزعت مضامين األدب الجديد على:

 1ـ المضمون السياسي.

 2ـ المضمون االجتماعي.

 3ـ المضمون العلمي والفلسفي.

3 -3الفنون األدبية الجديدة :ألن الجدة أو العصرية تعني األخذ من الثقافة األدبية الغربية،
دعا إلى استحداث الفنون األدبية في القصة والرواية والمسرحية ،التي عرف أن األدب

الغربي يشتمل عليها ،لكنه لم يعرف عما تعنيه في األدب الغربي شيئ ًا كثير ًا.

4 -4األدب الجديد والدعوة إلى :الفكر األدبي الغربي ..عرفنا أن التجديد كان يعني في
الفكر النقدي إبداع أدب يحقق التواصل الثقافي مع األدب الغربي باالنفتاح عليه
واألخذ منه ،وقد سعى األدباء المجددون إلى وضع األدب الجديد الذي يترسم

المنهج الفكري المقترح ،ولكن دعوة جديدة تتهم هذا األدب الجديد بأنه ال يأخذ

من الثقافة الغربية ،ونبهت إلى أن هناك تناقض ًا بين ما تعنيه الدعوة إلى التجديد ومعرفة
األدباء القاصرة التي مثلها أدبهم فدعت إلى تجاوز هذا التناقض.

5 -5النقد واألدب الجديد :المعرفة والتطبيق ..هذا المبحث کالمبحث الخامس في الفصل
األول :فهو يستخلص نتائج الفصل الثاني ويناقشها من خالل المناهج الجدلية ،ومما

قرره ،أن الفكر النقدي يتجسم في األدب الجديد .فالمعرفة تنعكس في الفعل وفي
الواقع الموضوعي الذي تنتجه وهو في بحثنا األدب الجديد .والفكر النقدي يستفيد
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من األدب ليتطور ،فاألدب الجديد تنشأ عنه فكرة جديدة تحاول أن تتجسم أدب ًا جديد ًا.

معنى هذا أن الفكر يتجسم في األدب الجديد وأنه يستفيد منه ليتجدد .إن هذا قادنا إلى
تقرير العالقة بين الفكر واألدب ،وبين الشكل والمضمون بما لها من عالقة ببحثنا،

وقد ناقشنا مسألة أسبقية المضمون على الشكل وعالقة المضمون بالشكل وتأثير

المضمون في الشكل والخ..

الفصل الثالث :المنهج النقدي الثاني لتجديد األدب :مذاهب األدب الغربي.

مهدنا لهذا الفصل بلمحة في األسباب التاريخية ،كما فعلنا في الفصل الثاني نبين فيها

أنه تهيأ لهذه الدعوات التي تصاعدت في أواخر العشرينيات للوقوف على األدب الغربي

ونقله ،أن يتحقق لها ما دعت إليه ،إذ تهيأ للفكر في العراق أن يقف مباشرة على الثقافة

األدبية الغربية ويعمد إلى ترجمتها .وقد هيأت الترجمة لتطمين حاجة الفكر الملحة للتعرف
إلى هذه الثقافة وهضمها واألخذ المباشر عنها .وقد وجدها تتمثل بمذاهب وتيارات أدبية

نقلها يعرف بها بعد أن وضع يده عليها ،وهي ال تحتفظ في الفكر العراقي بتتابعها الذي مرت
به في الغرب فقد دخلت الفكر العراقي مرة واحدة بعد وقوفه عليها ،وهي:

1 -1الرومانتيكية :وقد بين الفكر النقدي عناصر الرومانتيكية في األدب وتحدث عن القصة
والرواية والمسرحية الرومانتيكية ،إذ لم تقف الرومانتيكية عند حدود الشعر الذي

ازدهرت به.

فصل الفكر النقدي في المفهوم الواقعي لألدب ،ثم إنه تحدث أيض ًا عن
 2 -2الواقعيةّ :
القصة والرواية الواقعية ،وقد اهتمت الواقعية بالفنون النثرية في أسسها الفلسفية
ونقدها األدبي ،ولم تزدهر إال فيهما.

3 -3الرمزية أو مذهب الغموض :دخلت الرمزية الفكر في العراق نق ً
ال ومتابعة تفتقد ظروفها
التاريخية التي نشأت عنها في الغرب ،وقد تحدث عن بعض األصول النظرية للرمزية،

ولم يصدر عن وعي تام بأصولها.

وتمثل هذه المرحلة التي تحدث عنها الفصل الثالث من تاريخ تطور الفكر في العراق،
499

تطور الفكر النقدي األدبي في العراق

أو تاريخ تطور المعرفة حسب ما يقرره المنهج الذي يؤكده بحثنا ،مرحلة االنتقال من

الموضوع إلى ضده والتعرف إلى اآلخر قبل مرحلة الجمع بينهما.

4 -4األدب الجديد والدعوة إلى :األدب العراقي الصادق .تسنى للفكر النقدي عن طريق
محاوالت التجديد التي ترسمت النظريات الفكرية التي طرحها أن يرصد افتقارها
إلى عنصر يبعد هذه المحاوالت عن الغاية التي يريد وهي تحقيق أدب يمثل التمازج

مع الثقافة العالمية .فاألدب الجديد جاء يفتقد سمته الثقافية التي تؤكد انتماءه إلى
األدب العربي والعراقي ،ولقد كان يفترض في ما يأخذه من الغرب أن يمتزج مع تراثه

الخاص ،أن يجمعه إليه فيؤكد أنه يمثل عصره الحاضر من خالل وعي أصحابه ال من
خالل اآلخرين ،ولكن لم يعرب األدب الجديد عن ذات األديب العراقي .إن هذا يعني

أن الفكر النقدي أدرك عالقة تناقض جديدة بين ما يريد وبين أدبه الموضوع وهو يدعو
إلى تجاوز هذا التناقض .وقد وصف األدب بأنه غير صادق أو غير عراقي ،ودعا إلى
األدب الصادق أو األدب العراقي وهي دعوة تريد أن تضم إلى الثقافة العالمية الثقافة

الخاصة وال ترضى بفصلهما ،بل هي دعوة إلى التمازج بين هذين العنصرين الثقافيين

اللذين يمثالن أسس األدب الجديد كما وصفته الدعوة الجديدة ..ثم تلوح مالمح
هذا األدب  -الذي شهدت مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية توطده  -في أدب

جماعة في العراق ،وعند بوادر تحقق هذه الدعوة يقف البحث .وتمثل هذه المرحلة
التي يدرس البحث بوادرها أو الدعوة إليها في تاريخ تطور الفكر ،مرحلة العقل أو

المعرفة ألنها مرحلة الجمع بين النقيضين التي من خاللها تتم معرفتهما وفهمهما،

فال معرفة بدون عالقة أو جمع .وهي معرفة بمبادئ التجديد ،معرفة للذات ومعرفة
لآلخر ،معرفة الذات من خالل اآلخر ،والتعبير عن هذه المعرفة باألدب .وألن األدب
الجديد الذي الحت بوادره صدر عن هذه المعرفة جاءت النهضة موفورة ،قائمة على

أسس متينة ،واستطاع األدب الذي أنتجته أن يحقق مكانة متميزة في تاريخ األدب
العراقي واألدب العربي.

5 -5النقد والتجديد :غائية المعرفة ..ناقشنا في هذا المبحث األخير الذي يعرض نتائج
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الفصل الغاية التي وجهت الصراع ،من خالل مبدأ (الغائية) في المنهج الجدلي لهيغل.

لقد قلنا إن النقد معرفة وإن غاية المعرفة (األصلية) هي التعرف إلى موضوعها وهي
تنتقل في سبيل ذلك من الفكرة إلى نقيضها إلى الجمع بينهما .وقد مر الفكر النقدي

بخطوات ثالث ليتم له الوعي بالجديد والقديم .وقلنا إن المعرفة النقدية اقترنت بغاية

تجديد األدب أي تحويل المعرفة إلى واقع وهذه المعرفة عبر عنها هيغل باإلرادة التي
حولت الفكر النقدي الجديد إلى أدب جديد عبر المراحل الثالث التي مر بها .لقد بينا

أن هذه الغائية هي التي وجهت عملية النفي والتجاوز ،وأجبنا عن تساؤل :لم يتطور
الفكر النقدي؟

•خاتمة البحث :وهي التي نقرأ ما فيها ،ثم..

•مصادر البحث..
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 1ـ الكتب:

(أ)

● ●اتجاهات النقد األدبي الفرنسي المعاصر ،نهاد التكرلي ،سلسلة الموسوعة الصغيرة
( ،)36منشورات وزارة الثقافة والفنون ،الجمهورية العراقية .۱۹۷۹

● ●اآلثار الكاملة ألدب ذي النون أيوب ،بغداد ،وزارة اإلعالم.۱۹۷۷ ،

● ●أثر الفكر الغربي في الشاعر جميل صدقي الزهاوي ،الدكتـور داود سلوم ،المنظمة
العربية للتربية والثقافة والعلوم ،معهد البحوث والدراسات العربية ،بغداد1404،هـ/
۱۹۸4م.

● ●األدب الرفيع في ميزان الشعر وقوافيه ،معروف الرصافي ،مطبعة المعارف ،طبعة ثانية،
بغداد.۱۹6۹ ،

● ●األدب العربي المعاصر في مصر ،الدكتور شوقي ضيف ،دار المعارف بمصر ،الطبعة
الخامسة.

● ● األدب العربي ومميزات اللغة العربية في أدوارها المختلفة األدبية ،معروف الرصافي،
مطبعة المعارف ،بغداد ،الطبعة الثانية۱۹5۲ ،م.

● ●األدب العصري في العراق العربي ،قسم المنظوم ،الجزء األول/روفائيل بطي،/
المطبعة السلفية بمصر ،الطبعة األولى ،۱۹۲3/1341 ،المكتبة العربية ببغداد

لصاحبها نعمان األعظمي.

● ●األدب القصصـي في العراق منذ الحرب العالمية الثانية ،د .عبد اإلله أحمد ،دار الحرية
للطباعة ،بغداد.۱۹۷۷ ،
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● ●األدب المقارن ،محمد غنيمي هالل ،دار العودة ودار الثقافة ،بيروت.

● ●األدب والفلسفة والوعـي الطبقي ،جورج لوكاش ،ترجمة هنرييت عبودي ،دار الطليعة
للطباعة والنشر ،بيروت ،الطبعة األولى۱۹۸۰ ،م.

● ●األدب ومذاهبه ،محمد مندور ،دار نهضة مصر للطبع والنشر ،الفجالة القاهرة.

● ●أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ،ألفه باإلنكليزية المستر ستيفن هيمسلي
لونكريك ،ونقله إلى العربية جعفر خياط ،مطبعة البرهان ،بغداد .1962

● ●أسس المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية ،سبيركين وياخوت ،ترجمة محمد
الجندي ،موسکو ،دار التقدم.۱۹۷2 ،

● ● أسس النقد األدبي الحديث ،مارك شورر ،جوزفين مايلز ،جوردن ماكنزي ،ترجمة
هيفاء هاشم.

● ●الياس أبو شبكة ،رزوق فرج رزوق ،منشورات دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر،
الطبعة األولى۱۹56 ،م.

● ●األوشال ،جميل صدقي الزهاوي ،طبع في بغداد.۱۹34 ،

(ب)

● ●البنيوية ،جان بياجيه ،ترجمة عارف منيمنة وبشير أوبري ،منشورات عويدات ،بيروت،
باريس ،الطبعة الرابعة۱۹۸5 ،م.

● ●البنيوية التكوينية والنقد األدبي ،لوسيان غولدمان ..راجع الترجمة :محمد سبيال،
مؤسسة األبحاث العربية ،بيروت ،لبنان،الطبعة األولى.۱۹۸4 ،

● ●البنيوية فلسفة موت اإلنسان ،روجيه غارودي ،ترجمة جورج طرابيشي ،دار الطليعة
للطباعة والنشر ،بيروت ،الطبعة األولى.۱۹۷۹ ،

● ●البنيوية وعلم اإلشارة ،ترنس هوکز ،ترجمة :مجید الماشطة ،دار الشؤون الثقافية
العامة ،بغداد.۱۹۸6 ،

● ●البنيوية وما بعدها ،من ليفي شتراوس إلى دريدا ،تحرير :جون ستروك ترجمة:
د.محمد عصفور ،سلسلة عالم المعرفة ( ،)۲۰6يصدرها المجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب ،الكويت1416 ،هـ۱۹۹6 /م.
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(ت)

● ●تاريخ العراق بين احتاللين ،عباس العزاوي ،شركة التجارة والطباعة المحدودة،
بغداد ،سنة  ۱۳۷۳هـ۱۹54 /م.

● ●تطور التعليم الوطني في العراق ،۱۹۳۲-۱۸6۹ ،الدكتور ابراهیم خلیل أحمد ،مطبعة
جامعة البصرة ،الطبعة األولى۱۹۸۲ ،م.

● ●تطور الشعر العربي الحديث في العراق ،الدكتور علي عباس علوان بغداد ،وزارة
اإلعالم۱۹۷5 ،م.

● ●تطور الفكرة واألسلوب في األدب العراقي في القرنين التاسع عشر والعشرين ،الدكتور
داود سلوم ،۱۹55 ،مطبعة المعارف ،بغداد.۱۹5۹ ،

● ●تطور الفكر الحديث في العراق ،يوسف عز الدين ،مطبعة أسعد ،بغداد .۱۹۷6

● ●التطور الفكري في العراق ،محمد علي كمال الدين ،بغداد ،شركة التجارة والطباعة،
.۱۹60

● ●التفكيكية ،دراسة نقدية ،بيير ،ف .زیما ،تعريب :أسامة الحاج ،المؤسسة الجامعية
للدراسات والنشر والتوزيع ،الطبعة األولى1417 ،هـ۱۹۹6 /م ،بیروت ،لبنان.

● ●تقرير لجنة الكشف التهذيبي ،محرر التقرير مدير لجنة الكشف بول منرو رئيس
المعهد األممي ،كلية المعلمين في جامعة كولومبيا ،بغداد ،طبع في مطابع الحكومة،

۱۹۳۲م.

(ث)

● ●الثابت والمتحول  -۳ -صدمة الحداثة ،أدونيس ،دار العودة ،بيروت الطبعة الثانية،
۱۹۷۹م.

(ج)

● ●الجذور الفلسفية للبنائية ،د .فؤاد زكريا ،حوليات كلية اآلداب ،الكويت ۱۹۸۰م.

● ●جماعة أپولو وأثرها في الشعر الحديث ،عبد العزيز الدسوقي ،الجمهورية العربية
المتحدة ،وزارة الثقافة ،الهيئة المصرية للتأليف والنشر ۱۳۹۱هـ۱۹۷۱ /م.
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(ح)

● ●الحداثة في الفن التشكيلي العراقي ،عادل کامل ،سلسلة الموسوعة الصغيرة (،)4-3
طباعة ونشر دار الشؤون الثقافية العامة( ،آفاق عربية) ،العراق ،بغداد ،أعظمية.۱۹۹۷ ،

● ●حركة التطور والتجديد في الشعر العراقي الحديث منذ عام  ۱۸۷۰حتى قيام الحرب
العالمية الثانية ،عربية توفیق الزم ،مطبعة اإليمان ،بغداد شارع المتنبي ،ط۱۳۹۱، 1هـ/
۱۹۷۱م.

● ●حقيقة الزهاوي ،مهدي عباس العبيدي ،مطبعة الرشيد ،بغداد ،ط .۱۹4۷ ۱
● ●حول تاريخ تطور الفلسفة ،جدانوف ،دار دمشق للطباعة والنشر.

(د)

● ●دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي ،حسين مروة ،دار الفارابي بيروت ،طبعة ثانية،
۱۹۷6م.

● ●دروس في تاريخ آداب اللغة العربية  ،معروف الرصافي ،بغداد ۱۹۲۸م.

● ●دیوان جمیل صدقي الزهاوي ،عني بنشره وترتيبه :الدكتور محمد یوسف نجم،
دار مصر للطباعة.

● ●دیوان جميل صدقي الزهاوي ،دار العودة ،بيروت.۱۹۷۲ ،

● ●ديوان الرصافي ،منشورات وزارة اإلعالم ،الجمهورية العراقية ،ديوان الشعر العربي
الحديث.۱۹۷4 ،41 ،

● ●ديوان الرصافي ،القاهرة ،مطبعة االستقامة.۱۹5۹ ،

● ● دیوان الزهاوي ،المطبعة العربية بمصر لصاحبها خير الدين الزركلي ۱۳4۳هـ/
۱۹۲4م.

(ر)

● ●الرمزية واألدب العربي الحديث ،أنطون غطاس کرم ،دار الكشاف للنشر والطباعة
والتوزيع ،بيروت ،لبنان.۱۹4۹ ،
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● ●الرواية في العراق ،يوسف عز الدين ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،معهد
البحوث والدراسات العربية ،مطبعة الجيالوي.۱۹۷۳ ،

● ●الرومانطيقية ومعالمها في الشعر العربي الحديث ،عیسی یوسف بالطة دار الثقافة.

(ز)

● ●الزهاوي ،دراسات ونصوص ،جمع وإعداد :عبدالحميد الرشودي منشورات دار
مكتبة الحياة ،بيروت.۱۹66 ،

(ش)

● ●شعراء العراق في القرن العشرين ،الدكتور يوسف عز الدين،بغداد۱۹6۹ ،م.

● ● الشعر السياسي في القرن التاسع عشر ،ابراهيم الوائلي ،بغداد ،مطبعة المعارف،
.۱۹۷۸

● ●الشعر العراقي ،أهدافه وخصائصه في القرن التاسع عشر ،يوسف عز الدين ،الدار
القومية للطباعة والنشر ،القاهرة.۱۹65 ،

● ●الشعر العراقي الحديث ،مرحلة وتطور ،الدكتور جالل الخياط ،دار صادر ،بيروت،
 ۱۳۹۰هـ۱۹۷۰ /م.

● ●الشعرية العربية ،أدونيس ،دار اآلداب ،بيروت ،الطبعة األولى ۱۹۸5م.

(ص)

● ●الصراع بين القديم والجديد في األدب العربي الحديث ،الدكتور محمد الكتاني ،دار
الثقافة ،الدار البيضاء ،الطبعة األولى ۱4۰۲ ،هـ۱۹۸۲ /م.

● ●الصراع في الوجود ،بولس سالمة ،دار الكتاب اللبناني ،الطبعة الثانية ۱۳۹۳هـ/
1973م.

(ض)

● ●ضرورة الفن ،آرنست فیشر ،ترجمة :أسعد حليم ،الهيئة المصرية العامة للتأليف
والنشر.۱۹۷۱ ،
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(ع)

● ●العراق في ظل المعاهدات ،عبد الرزاق الحسني ،مطبعة العرفان ،صيدا لبنان ،الطبعة
الرابعة ۱۳۷۷ ،هـ۱۹5۸ /م.

● ●عصر البنيوية ،من ليفي شتراوس إلى فوكو ،أدیث کیرزويل ،ترجمة جابر عصفور ،دار
آفاق عربية ،بغداد.۱۹۸5 ،

(ف)

● ●فصول من تاريخ الحركة التشكيلية في العراق ،الجزء األول ،شاکر حسن آل سعيد،
منشورات وزارة الثقافة واإلعالم ،الجمهورية العراقية.۱۹۸۳ ،

● ●فصول من تاريخ العراق القريب ،جيرترود لوثيان بل ،نقله إلى العربية جعفر خياط ،دار
الكشاف للطباعة والتوزيع ،بيروت ،لبنان.۱۹4۹ ،

● ●فكرة الجمال ،هيغل ،ترجمة جورج طرابيشي ،دار الطليعة للطباعة والنشر ،بيروت،
الطبعة األولى۱۹۷۸ ،م.

● ●الفكر العربي في مائة سنة ،مؤتمر هيئة الدراسات العربية ،نشر الجامعة األميركية ،طبع
في مطابع الدار الشرقية للطباعة والنشر ،بيروت .۱۹66

● ●الفكر العربي المعاصر في معركة التغريب والتبعية الثقافية ،أنور الجندي ،القاهرة،
مكتبة األنجلو المصرية.۱۹۷۷ ،

● ●فکر هيغل ،روجيه غارودي ،ترجمه وقدم له :الياس مرقص ،دار الحقيقة ،بيروت.

● ● فلسفة التاريخ في الفكر العربي المعاصر ،جدلية األصالة والمعاصرة ،الدكتور علي
حسين الجابري ،دار الشؤون الثقافية العامة بغداد .۱۹۹۳

● ●فلسفة التاريخ وعلم االجتماع ،الدكتور عبد العزيز عزت ،القاهرة .۱۹5۱

● ●فلسفة هيجل ،ولتر ستيس ،ترجمة :دكتور إمام عبد الفتاح إمام ،دار الثقافة للطباعة
والنشر بالقاهرة.۱۹۷5 ،

● ●الفن الرمزي ،الكالسيكي ،الرومانسي ،هيجل ،ترجمة :جورج طرابيشي دار الطليعة
للطباعة والنشر ،بيروت ،الطبعة الثانية۱۹۸6 ،م.
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● ●الفن والتصور المادي للتاريخ ،جورج بليخانوف ،ترجمة جورج طرابيشي دار الطليعة
للطباعة والنشر ،بيروت ،الطبعة األولى۱۹۷۷ ،م.

● ●فهرست القصة العراقية ،عبد اإلله أحمد ،وزارة اإلعالم ،مديرية الثقافة العامة ،دار
الحرية للطباعة ،مطابع الجمهورية ،بغداد۱۹۷3 ،م.

● ●في األدب والنقد ،محمد مندور ،دار نهضة مصر للطبع والنشر ،القاهرة .1973

● ●في النقد الحديث  ،الدكتور نصرت عبدالرحمن ،منشورات مكتبة األقصى المملكة
األردنية الهاشمية ،الطبعة األولى ۱۳۹۹ ،هـ۱۹۷۹ /م.

(ق)

● ●القصص في األدب العراقي الحديث ،عبد القادر حسن أمین ،مطبعة المعارف ،بغداد
.1956

(ك)

● ●كانت ،مالمح عن حياته وأعماله الفكرية ،د .عماد عبد السالم رؤوف ،سلسلة
الموسوعة الصغيرة ( ،)۱۷6دار الشؤون الثقافية العامة.۱۹۸6 ،

● ●الكتابة واالختالف ،جاك دريدا ،ترجمة كاظم جهاد ،دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء،
المغرب ،الطبعة األولى.۱۹۸۸ ،

(ل)

● ●اللباب ،جميل صدقي الزهاوي ،بغداد ،مطبعة الفرات.۱۹۲۸ ،

● ●لسان العرب ،العالمة ابن منظور ،دار صادر للطباعة والنشر ،دار بيروت للطباعة
والنشر۱۹56 ،م.

● ●لغة الشعر بين جيلين ،ابراهيم السامرائي ،بيروت ،دار الثقافة.

● ●لغة الشعر العراقي في القرن التاسع عشر ،ابراهيم الوائلي ،مطبعة اإلرشاد ،بغداد،
 1965م.
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(م)

● ●المادية والمثالية في الفلسفة ،جورج بليخانوف ،ترجمة جورج طرابيشي ،دار الطليعة
للطباعة والنشر ،بيروت ،الطبعة األولى.۱۹۸۲ ،

● ●المادية والمذهب التجريبي النقدي،لينين ،ترجمة الدكتور فؤاد أيوب ،دار دمشق
للطباعة والنشر ،دمشق ،طبعة ثانية.

● ●الماركسية وعلم الجمال ،روجيه غارودي ،ترجمة جورج طرابيشي ،دار الطليعة
للطباعة والنشر ،بيروت ،الطبعة األولى۱۹۷5 ،م.

● ●ما هو األدب ،جان بول سارتر ،ترجمة جورج طرابيشي ،المكتب التجاري للطباعة
والتوزيع والنشر ،بيروت.۱۹6۱ ،

● ●ما هو النقد ،بول هيرنادي ،ترجمة سالفة حجاوي ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد،
الطبعة األولى۱۹۸۹ ،م.

● ●مبادئ النقد األدبي ،تأليف إ.أ .رتشاردز ،ترجمة وتقديم الدكتور مصطفى بدوي،
وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ،المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر،

.۱۹6۳

● ●المجمل مما أری ،لجميل صدقي الزهاوي ،المطبعة العربية بمصر لصاحبها خير الدين
الزركلي۱۳4۲ ،هـ.۱۹۲4 /

● ●محاضرات في فلسفة التاريخ ،الجزء األول ،العقل في التاريخ ،ج ،.ف ف .هيجل،
ترجمة إمام عبد الفتاح إمام ،دار الثقافة للطباعة والنشر بالقاهرة.

● ●المذاهب األدبية ،د .جميل نصيف التكريتي ،دار الشؤون الثقافية العامة بغداد ،الطبعة
األولى.۱۹9۰ ،

● ●المذهب المادي والثورة ،جان بول سارتر ،ترجمة سامي الدروبي وجمال األتاسي،دار
اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر ،دمشق ،سورية .۱۹6۰

● ●المسرحية العربية في العراق ،علي الزبيدي ،معهد البحوث والدراسات العربية ،مطبعة
الرسالة.۱۹6۷-۱۹66 ،
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● ●مشكالت المضمون والشكل في العمل األدبي ،أي فينوغرادوف ،ترجمة :هشام
الدجاني.

● ●معجم العراق ،عبد الرزاق الهاللي ،دار الكشاف ،بيروت.۱۹56 ،

● ●المعجم الفلسفي المختصر ،ترجمة توفيق سلوم ،طبع في االتحاد السوفيتي ،دار
التقدم ،موسكو.۱۹۸6 ،

● ●مقاالت ضد البنيوية ،جون هال ،وليام بويلوور ،وليامز شوبان ،ترجمة ابراهيم خليل،
عمان ،الطبعة األولى۱۹۸6 ،م.

● ●المنطق الحديث ومناهج البحث ،الدكتور قاسم محمود ،الطبعة الثالثة القاهرة.

● ●المنطق الشكلي والمنطق الديالكتي ،کیدروف ،ترجمة محمد عيتاني سهيل يموت،
دار المعجم العربي ،بيروت.

● ●مناهج البحث الفلسفي ،الدكتور محمود زيدان ،الهيئة العامة للتأليف والنشر ،مكتبة
االسكندرية۱۹۷۷ ،م.

● ●المنهج الجدلي عند هيجل ،إمام عبدالفتاح إمام ،دار التنوير للطباعة والنشر ،بیروت،
لبنان ،الطبعة الثانية.۱۹۸۲ ،

● ●موسوعة العلوم الفلسفية ،ترجمة إمام عبد الفتاح إمام ،دار التنوير للطباعة والنشر،
بیروت ،طبعة أولی.۱۹۸3 ،

(ن)

● ●النبي ،جبران خليل جبران ،دار كرم ،شفيق.

● ●نشأة القصة وتطورها في العراق ،عبد اإلله أحمد ،مطبعة شفيق ،بغداد .۱۹6۹
● ●نصوص الشكالنيين الروس ،ترجمة إبراهيم الخطيب.۱۹۸۲ ،

● ●نظرية األدب ،رينيه ويليك ،أوستن وارين ،ترجمة :محيي الدين صبحي ،المجلس
األعلى للفنون واآلداب والعلوم االجتماعية ،دمشق ،ط .۱۹۷۲ ،3

● ●نظرية البنائية في النقد األدبي ،د .صالح فضل ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد،
الطبعة الثالثة۱۹۸۷ ،م.
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● ●النقد األدبي ومدارسه الحديثة ،ستانلي هايمن ،الجزء األول ،ترجمة الدكتور احسان
عباس  -الدكتور محمد يوسف نجم ،دار الثقافة ،بيروت .۱۹5۸

● ●نقد الشعر العربي الحديث في العراق من  ،۱۹5۸-۱۹۲۰عباس توفيق رضا ،ساعدت
وزارة الثقافة والفنون على نشره ،دار الرسالة للطباعة .۱۹۷۸

● ●نقد الشعر ،قدامة بن جعفر ،تحقيق كمال مصطفى ،الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة،
الطبعة الثالثة.۱۹۷۸ ،

● ●نقد الفكر البرجوازي المعاصر ،تأليف د .مومجان ،ترجمة يوسف عبد المسیح
ثروة ،سلسلة الموسوعة الصغيرة ( ،)۳۲منشورات وزارة الثقافة والفنون الجمهورية

العراقية.۱۹۷5 ،

● ●نقد العقل الجدلي ،الماركسية والوجودية ،جان بول سارتر ،ترجمة الدكتور عبدالمنعم
الحفني ،المركز العربي للثقافة والعلوم ،بيروت ،لبنان.

● ●نقد النقد ،تزفيتان تودوروف ،ترجمة سامي سويدان ،منشورات مركز اإلنماء القومي،
بيروت ،الطبعة األولى۱۹۸6 ،م.

(هـ)

● ●هيجل ،تأليف رينيه سرو-جاك دوندت ،ترجمة جوزيف سماحة ،المؤسسة العربية
للدراسات والنشر ،بيروت ،لبنان.۱۹۷4 ،

● ●هيجل ،فرانسوا شاتلیه ،ترجمة جورج صدقني ،منشورات وزارة الثقافة دمشق.۱۹۷۰ ،
● ●هيجل أو المثالية المطلقة ،زكريا ابراهيم ،الناشر مكتبة مصر للطباعة.۱۹۷۰ ،

● ●هيغل ،مختارات  ،-۱-ترجمة الياس مرقص ،دار الطليعة للطباعة والنشر ،الطبعة
األولى.۱۹۷۸ ،

(و)

● ●الوجودية فلسفة إنسانية ،جان بول سارتر ،ترجمة؛ حنا دمیان ،مطبعة کرم ،بيروت.
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 2ـ ما نشر في الجرائد والمجالت
(أ)

● ●آداب االنتقاد ،جريدة الناشئة الجديدة ،ص  ،۲العدد الثاني ۷ ،كانون الثاني.1923 ،
● ●آالم الفالح وبؤسه ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،1العدد .۱۹۳3 ،۳65

● ●أبحاث في علم ما بعد الطبيعة ،أصباغ الحقيقة  - ۲ -مجلة األقالم ،ص  ،64العدد
الثاني ،السنة األولى.۱۹۲۸ ،

● ●اإلبداع الفني ،عباس فضلي خماس ،مجلة الميثاق ،ص  ،5العدد  ۲۱حزيران.۱۹34 ،
● ●ابن خلدون وتراثه الفكري ،محمد عبد الله عنان ،جريدة االخاء الوطني ص  ،3العدد،
.1934 ،543

● ●ابن الفالح يصرعه الموت بين الصخور جائع ًا ،جريدة االستقالل ،ص  ۳العدد،۱۸۰4،
.۱۹32

● ●أتمنى ،جريدة الجزيرة ،ص  ،1العدد  ۱۷ ،۳نیسان ،السنة األولى .۱۹۲۲

● ●احترموا شاعركم الشيخ ،لشاعر معروف (منصف) ،جريدة االخاء الوطني ،ص ،3
العدد  ۱۷ ،۷3۰آب.۱۹۳4 ،

● ● األحزاب واألمة ،جريدة العراق ،ص  ،1العدد  ،558السنة الثانية .۱۹2۲

● ●أحمد الصافي النجفي ورباعيات الخيام الجديدة ،محمد البالغي ،جريدة االخاء
الوطني ،ص  ،3العدد  7 ،58تشرين األول.۱۹3۱ ،

● ●األحوال االقتصادية في العراق (آب سنة  ،)۱۹۳۳تقرير بقلم المستر امبسون ،السكرتير
التجاري لدار السفارة البريطانية في بغداد ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۳العدد ،5۳۷

.۱۹۳4

● ●أخبار البالد العربية ،مصر ،الحزب الشيوعي المصري ،جريدة االستقالل ص  ،۲العدد
.۱۹۲4 ،۳۸۲

● ●األخالق وتأثير المراسح عليها ،جريدة الموصل ،ص  ،۱العدد .۱۹۲4 ،938
● ●األدب الصادق والكاذب ،جريدة الهاتف ،ص  ،3العدد .۱۹۳6 ،۱۱۰
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● ●أدب العراق ،مجلة األقالم ،ص  ،۱5العدد األول ،السنة األولى .۱۹۲۸

● ●األدب العصري ،الجزء األول ،قسم المنظوم ،مجلة لغة العرب ،باب المشارفة
واالنتقاد ،ص  ،۲۹3الجزء  5من السنة  ،4عن تشرين الثاني.۱۹۲6 ،

● ●األدب العصري في العراق العربي  -۳ -ابراهيم حلمي العمر ،جريدة العراق ،ص ،۳
العدد  ۷ ،۹۹۰آب.۱۹۲3 ،

● ●األدب العصري في العراق العربي ،جريدة العراق ،ص  ،3العدد .۱۹۲۳ ،988

● ●األدب المكشوف ،فکتور مرغريت وهربرت دافيد لورنس ،دراسة وتعليق بقلم (م.ع)،
جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۳العدد .۱۹۳4 ،575

● ●أدبنا العراقي ،أسباب هزاله وطرق تنميته ،صدقي أحمد مدرس ،جريدة االخاء الوطني،
ص  ،۳العدد  ،۱۷ ،۲۲6تموز.۱۹۳۲ ،

● ●األدب وأدعياؤه ،الزهاوي ،جريدة االستقالل ،ص  ،۲-۱العدد .۱۹۲4 ،324

● ●األدب الواقعي ،مجلة األقالم ،ص ،54-53العدد الثاني ،السنة األولى.۱۹۲۸ ،

● ●األدب والحرية ،عبد الحق فاضل ،مجلة المجلة ،ص  ،۹4۰العدد  16 ،۲۰تموز،
السنة األولى.۱۹3۹ ،

● ●أدب وصحافة ،كمال ابراهيم ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۳العدد  ۲4 ،۷۳6آب،
.۱۹۳4

● ●إدکار واالس ،الروائي والقصصي اإلنكليزي الكبير ،هل يمكن مقارنته بالروائي الخالد
الذكر جارلس ديكنز ،جريدة األخبار ،ص  ،۳العدد  ۱۱ ،۱۷۷آذار.۱۹۳۲ ،

● ●أدواء الصحف العراقية ،العلوي ،جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد.۱۹۳4 ،325 :
● ●ارحموا الفالح ،جريدة نداء الشعب ،ص  ،1العدد  ۱۲ ،45آذار .۱۹۲6

● ●أردشير وحياة النفوس ،مجلة لغة العرب ،باب المشارفة واالنتقاد ،ص  ،5۹الجزء
األول ،السنة .۱۹۲۸ ،6

● ●أساليب البحث ،كيف نبحث ،أرسطو ،بيكون ،دیکارت ،تتمة ،بدیع شریف ،جريدة
االخاء الوطني ،ص  ،1العدد  ۱۲ ،۷4۳أيلول.۱۹34 ،
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● ●استفتاء ،مجلة لغة العرب ،ص  ،۲15الجزء  4من السنة  ،4عن تشرين األول ،سنة
.۱۹۲6

● ●إصبع الشيوعية ،جريدة الزمان ،ص  ،۳العدد  ،44السنة الثانية .۱۹۲۸

● ●إصالح اللغة العربية ،مجلة لغة العرب ،ص  ،۲54الجزء  3من السنة .۱۹۲۹ ،۷

● ●االعتماد على النفس أفضل من االسترشاد ،د .جميل داللي ،جريدة االستقالل ،ص،۳
العدد .۱۹۲4 ،۳۸4

● ●االعتناء بالعمال العراقيين المستخدمين في شركة النفط ،جريدة صدى العهد ،ص ،۲
العدد .۱۹۳۰ ،۳

● ●أعظم دراما تظهر في بغداد ،جريدة العراق ،ص ،۲العدد .1923 ،977

● ●أعالم العراق ،كتاب تاريخي أدبي انتقادي ...مجلة لغة العرب ،ص  5۸الجزء  ،۱من
السنة الخامسة.۱۹۲۷ ،

● ● أغنية ،مدحت مظلوم ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،3العدد  ۲۱ ،۱۸آب.۱۹۳۱ ،

● ●افتقار اللغات قاطبة إلى االستعانة باإلشارات واللهجات ،مجلة لغة العرب ص ،۲۷۳
الجزء  ،4من السنة .۱۹۲۸ ،6

● ● أقصوصة تحليلية عراقية ،جريدة االستقالل ،ص  ،۳العدد .۱۹۳۲ ،1804

● ●إلى أنظار من يهمه األمر ،أي فائدة ترجى منهم ،جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد،33۱،
.۱۹۲4

● ●إلى أي حد يتطور الشعر ،جمیل صدقي الزهاوي ،مجلة اإلصابة ،ص  ،44العدد ،6
يوم الجمعة في  15تشرين األول.۱۹۲6 ،

● ●إلى دعاة اللغة العامية ،دفاع عن لغة األجداد ،مقبل يوسف الرماح ،مجلة النشء
الجديد ،ص  ،۲۱۳العدد  ،5السنة  ،۱نیسان.۱۹۲۸ ،

● ●إلى الشباب ،الفلس ،جريدة الثبات ،ص  ،1العدد .۱۹34 ،۲۱

● ●إلى الطالب ،أشبال اليوم وأسود الغد ،عثمان قاسم ،جريدة العهد ،ص  ،۱العدد ،5
السنة األولى.1925 ،
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● ● إلى العمال ،القصيدة الرائعة الفتانة التي ألقاها كبير الشعراء ،حضرة األستاذ معروف
الرصافي ..في حفلة العمال ،جريدة االستقالل ،ص  1العدد .۱۹۳۳ ،۱۷۸۲

● ●إلى العمال ،قصيدة لحافظ جمیل ،جريدة صدى العهد ،ص  ،۳العدد .۱۹۳۲ ،۷۰۰

● ● األمة وشعراؤها ،أو األمم بشعرائها ،جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد ۱۹ ،۱۰۳۲

نیسان.۱۹۲۷ ،

● ●أمراض المدنية وأعراضها ،جريدة صدى العهد ،ص  ،1العدد .۱۹۳۱ ،۳۹۷

● ●األمم في العالم والمثل األعلى ،محمد صبحي أبو غنيمة ،جريدة صدى العهد ،ص ،۱
العدد .۱۹۳۲ ،۲۷۲

● ●األمواج ،دیوان فني للشاعر أحمد الصافي النجفي ،خالد الدرة ،جريدة االستقالل،
ص  ،۳العدد .۱۹3۲ ،۱۸۱۰

● ●أمواج الصافي ،لطفي بكر صدقي ،االخاء الوطني ،ص  ،۳العدد  306األحد  ۱۲آذار،
.۱۹۳3

● ●أنا كاتب محتج ..وحين ال أجد ما أحتج عليه ال أكتب ،م .س ،.مجلة آفاق جامعية،
ص  ،5۲العدد الثالث ،السنة األولی.۱۹۷۷ ،

● ●أنا والجهال ،كلمات ذهبية لألستاذ جميل صدقي الزهاوي ،جريدة االستقالل ،ص ،۱
العدد .۱۹۲4 ،۳۲۲

● ●انتشار الخطر الشيوعي ،الدعاية الشيوعية في فرنسة ،جريدة العالم العربي ،ص ،۱
العدد .۱۹۲4 ،۱۹5

● ●انتقاد المدارس القديمة ،جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد .۱۹۲4 ،۳6۸

● ●االنتقاد وفوائده ،أو علم االنتقاد ،جريدة الرصافة ،ص  ۱و ،۲العدد .۱۹۱۱ ،63

● ●االنحطاط األخالقي في محيطنا الحالي ،روز فرنسيس ،جريدة االخاء الوطني ،ص ،۳
العدد  ۳۰ ،5۲أيلول.۱۹۳۱ ،

● ●اإلنشاء والكتابة الجديدة ،جريدة زوراء ،ص  ،۱نومرو  ۲۰ ،۸65شوال سنة ،۱۲۹6
الثالثاء ۲5 ،أيلول ،سنة  ،۱۲۹5السنة الحادية عشرة.

● ●أنقذوا الفالح من براثن المرابين ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۱العدد .۱۹۳4 ،۷۲۲
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● ●انقالب ،قصة تحليلية ،جريدة االستقالل ،ص  ،3العدد .1932 ،1847

● ●أهكذا يكون التقليد ،حول التمثيل ،جريدة النهضة العراقية ،ص  ،۳العدد ،446
.۱۹۲۹

● ●إهمال الحكومة شؤون العمال ،جريدة األخبار ،ص  ،۱العدد  ۱۸ ،۹۱تشرين الثاني،
.۱۹۳۱

● ●أهم نظريات العصر الحاضر ،التحليل المنطقي للحوادث ،تطبيق نظرية المادية
التاريخية ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،1العدد .۱۹۳۳ ،4۱۲

● ● األوتيل العصري ،جريدة العالم العربي ،ص  ،1العدد .۱۹۲۹ ،۱۷۰۳
● ●أوروبا والشرق ،جريدة الموصل ،ص  ،۲العدد .۱۹۲۰ ،۱۸۱

● ●أوضاع عصرية ،مجلة لغة العرب ،ص  ،43الجزء  1من السنة .1926 ،4
● ●أين مشروع الفلس ،جريدة العندليب ،ص  ،۲العدد .۱۹35 ،34

● ●أيها الفالح ،قصيدة ألحمد حقي الحلي ،جريدة االخاء الوطني ،ص العدد  ،3العدد
.1932 ،2/4

● ●أيها الفالح ،من كدك نعيش وبأتعابك نتنعم ،جريدة االستقالل ،ص  ۳العدد ،۲۰۳۹
.۱۹۳۳

(ب)

● ●بؤس الفالحين في العمارة ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،1العدد .۱۹۳۳ ،۳41
● ●باب النقد واإلرشاد ،جريدة النهضة العراقية ،ص  ،3العدد .۱۹۲۸ ،547

● ● برج بابل ،عبد الحق فاضل ،مجلة المجلة ،ص  ،۷64العدد  16 ،۱6أيار ،السنة
األولى.۱۹۳۹ ،

● ●البروبوغاندا لألدب ،محمود أحمد ،جريدة االستقالل ،ص  ،3العدد .۱۹25 ،646
● ●البطالة في العالم وإعانة العمال ،جريدة صدى العهد ،ص  ،۱العدد .۱۹۳۲ ،۷۰۲

● ●البطالة في العراق وواجب الحكومة تجاهها ،جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد ،۱۷64
.۱۹۳۲
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● ●البطل في التاريخ ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،3العدد  ۱۲ ،۱۱آب .۱۹۳۱

● ●البطل في التاريخ ،في نظر الفيلسوف توماس كارليل ،جريدة االخاء الوطني ،ص ،۳
العدد  5 ،4آب.۱۹۳۱ ،
● ●البعثة العلمية ،جريدة الرافدان ،ص  ،1العدد .۱۹۲۱ ،۲۳
● ● البعث ،للقصصي الكبير وشيخ أدباء الروس ليون تولستوي ،تلخيص وتعليق:
محمود ،جريدة األخبار ،ص ،۳العدد  ۱۸ ،5۹شباط.۱۹۳۲

● ●بالعلم سعادة األمم ،جريدة دجلة ،ص  ،۳العدد .۱۹۲۱ ،۲۲

● ●بالعلم نحیی وبالجهل نموت ،ذيبان الضبان ،جريدة االستقالل ،ص  4العدد ،3۳۰
 ۱3كانون الثاني.۱۹۲4 ،

● ●بالعلم نحيى وبالجهل نموت ،ذيبان الضبان ،جريدة االستقالل ،ص  4العدد ،۳۳۱
.1924

● ●بالعلم نحيى وبالجهل نموت ،ذيبان الضبان ،جريدة االستقالل ،ص 4العدد ،۳۳۲
.۱۹۲4

● ●البولشفية في تركيا ،جريدة االستقالل ،ص  ،۳العدد  ۱3 ،۳۳۰كانون الثاني.۱۹۲4 ،

● ●البولشفية في مصر ،اهتمام الصحف التركية بالحركة البولشفية في مصر جريدة العالم
العربي ،ص  ،3العدد .۱۹۲4 ،3۱

● ●البولشفية والشيوعية والمستعمرات ،جريدة العالم العربي ،ص  ،1العدد .۱۹۲4 ،۲۲3
● ●بيان للعمال العراقيين ،جريدة صدى العهد ،ص  ،۳العدد .۱۹۳۱ ،3۷۰
● ●بي بروا ،مجلة لغة العرب ،ص ،4۲۱الجزء  ،4من السنة .۱۹۲۸ ،6

● ●بين الجديد والقديم ،جمیل صدقي الزهاوي ،مجلة االصابة ،ص  ۲۹العدد  ،4يوم
الجمعة 1 ،تشرين األول.۱۹۲6 ،

● ●بين الحركة والجمود ،الفساد والشقاء يسيران والمصلحون وقوف ،جريدة العالم

العربي ،ص  ،1العدد  18 ،۷6۸أيلول.۱۹۲6 ،
● ●بين الخفاجي وابن األثير ،عباس حلمي ،جريدة نداء الشعب ،ص  3العدد .۱۹۲6 ،۱۱
● ●بين الشرق والغرب ،جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد .۱۹۲۸ ،۱۳۱6
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● ● بين الشرق والغرب ،مرض الشرق القديم ،جريدة العالم العربي ،ص  ۱العدد ،۷06
.۱۹۲6

● ●بين عهدين ،عهد االرشاد وعهد المسؤولية ،أحمد عزت محمد ،جريدة االستقالل،
ص  3العدد  3 ،۱۷3۱تشرين الثاني.۱۹۳۲ ،

● ●بين القديم والجديد  ،-۱ -أسلوب طريف في الكتابة والتاليف ،جريدة االخاء الوطني،
ص  ،3العدد  ۲ ،۲6۳آب.۱۹۳۲ ،

● ●بين القصص والتاريخ ،نظرات وآراء ،شاؤل حداد ،جريدة االخاء الوطني ص  ،3العدد
 ۱۹ ،۲۲۸تموز.۱۹۳۲ ،

● ●بيوت الفقراء ،جريدة الطريق ،ص  ،1العدد .۱۹34 ،407

(ت)

● ●تأثيرات المدنية الحسنة ،جريدة زوراء ،ص  ،۱نومرو  ۲۳ ،33۲محرم سنة ،۱۲۹۰
السبت ۱۰ ،مارت ،سنة  ،۱۲۸۹السنة الرابعة.

● ●تاریخ فالسفة اإلسالم ،مجلة لغة العرب ،باب المشارفة واالنتقاد ،ص  ،۳۷4الجزء
 6من السنة .۱۹۲۷ ،5

● ●تاریخ وقائع الشهر في العراق وما جاوره ،مجلة لغة العرب ،ص  ۹۰۸الجزء  ۱۱من
السنة  ،۷عن شهر تشرين الثاني/نوفمبر ،سنة .۱۹۲۹

● ●تأييد جمعية العمال العراقيين ،جريدة صدى العهد ،ص  ،3العدد .۱۹۳۱ ،378

● ●تتمة بحث العلم وعدمه ،جريدة زوراء ،ص  ،۱نومرو  ۲۱ ،4۹5شوال ،سنة ،۱۲۹۱
الثالثاء ۱۹ ،تشرين الثاني ،سنة  ،۱۲۹۰السنة السادسة.

● ●التجدد األدبي في النجف  -۱ -جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد  ۲۲ ،1460مارت،
السنة التاسعة.۱۹۲۹ ،

● ●التجدد األدبي في النجف  -۲ -جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد ۲4 ،1461

مارت،السنة التاسعة.۱۹۲۹ ،

● ●التجدد األدبي في النجف  -3 -جريدة االستقالل ،ص  ،3العدد  ۲5 ،1462مارت،
السنة التاسعة.۱۹۲۹ ،
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● ●تحديد القديم والجديد ،جميل صدقي الزهاوي ،مجلة االصابة ،ص  ۳6الجزء
الخامس.۱۹۲6 ،

● ● تربية الذوق األدبي ،بديع شريف ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۳العدد ۱۷ ،۷56

أيلول.۱۹۳4 ،

● ●الترقي والتدني ،جريدة زوراء ،ص  ،۱نومرو  ۳۰ ،۳34محرم الحرام سنة ،۱۲۹۰
السبت  ۱۷مارت ،سنة  ،۱۲۸۹السنة الرابعة.

● ●تشخيص الحق والجمال في الفنون واآلداب ،مجلة األقالم ،ص  ۱۸6العدد ،5السنة
األولى.۱۹۲۸ ،

● ●تطور السياسة الدينية في العالم اإلسالمي ،تأثيرات االنقالب الكمالي جريدة العالم
العربي ،ص  ،1العدد .۱۹۲6 ،۷۱۸

● ●التطور السياسي واالجتماعي في بالد العرب والشرق األدنى ،جريدة االخاء الوطني،
ص  ،۲العدد  17 ،41أيلول.۱۹۳۱ ،

● ●التطور السياسي واالجتماعي في بالد العرب والشرق األدنى ،جريدة االخاء الوطني،
ص  ،6العدد .۱۹۳۱ ،45

● ●تعليمات تسير بموجبها لجنة التأليف والترجمة ،جريدة صدى العهد ،ص  ،۲العدد،
.۱۹۳۲ ،6۷۰

● ●التعليم بين الدعاية والواقع ،أكثم بن صيفي ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،1العدد
 ۲۹ ،۲6۲آب ،السنة الثانية.۱۹۳۲ ،

● ●التعليم الريفي والزراعي في العراق ،متي عقراوي ،جريدة االخاء الوطني ص  ،1العدد
.۱۹۳۳ ،5۲۱

● ● التعليم العملي والتعليم النظري ،جريدة صدى العهد ،ص  ،1العدد  ۱۳۰السنة
األولى.۱۹۳۱ ،

● ●التفكيك :نقد المركزية الغربية( ،ملف شارك فيه :جوناثان کلر ،رامان سلدن ،بول دي
مان) ،ترجمة سعيد الغانمي ،مجلة آفاق عربية ،ص  ،64العدد الخامس۱۹۹۲ ،م.
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● ●تقرير بريطانيا عن العراق في عام  ،۱۹۳۰جريدة صدى العهد ،ص  4العدد ،349
.1931

● ● التقرير البريطاني الخاص ،العراق في عشر سنواته األخيرة ،جريدة صدى العهد،
ص ،4العدد .۱۹۳۱ ،۳۰6

● ●التقرير الرابع بأعمال المجمع العلمي العربي ،مجلة لغة العرب ،باب المشارفة
واالنتقاد ،ص  ،6۰الجزء األول من السنة .۱۹۲۸ ،6

● ●التقريظ والمشارفة واالنتقاد ،مجلة لغة العرب ،ص  ،5العدد األول رجب سنة ،۱۳۲۹
الموافق شهر تموز (يوليو) ،سنة .۱۹۱۱

● ●التقليد ،جريدة زوراء ،ص  ،۲نومرو ۱۸ ،۸۷۳ ،ذو القعدة ،سنة  ،۱۲۹6الثالثاء۲۳ ،

تشرين األول ،سنة  ،۱۲۹5السنة الحادية عشرة.

● ●تقويم العراق ،جريدة العراق ،ص  ،4العدد .۱۹۲۲ ،5۹4

● ● التكاسل والتماهل ،جريدة زوراء ،ص  ،۱نومرو  ۲۳ ،۲۱۸ذو القعدة سنة ،۱۲۸۸
السبت  ۲۲كانون الثاني ،سنة .۱۲۸۷

● ●تكوين دولة األدب في العراق ،عباس فضلي خماس ،جريدة الطريق ص  ،1العدد
.۱۹۳4 ،409

● ●التمثيل ،التمثيل ،ابراهيم فهيم الخالدي ،جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد ،34۸
.۱۹۲4

● ● التمرد والتجدد ،جريدة العالم العربي ،ص  ،۱العدد  ،7۷5السنة الثالثة.۱۹۲6 ،

● ● تنازع البقاء ومصير الصناع القانطين ،جريدة العالم العربي ،ص  1العدد ۲5 ،۷4۷

آب.۱۹۲6 ،

● ●تنسيق المعاجم العربية ،مجلة لغة العرب ،ص  ،۲54الجزء  ،3من السنة .1929 ،7
● ● توماس كارليل ،جريدة صدى العهد ،ص  ،4العدد .۱۹۳۲ ،4۳3

● ●تيتنيك ( ،)Le titanicمجلة لغة العرب ،ص  ،41الجزء الثاني ،عن شعبان،۱۳۳۰ ،
آب.۱۹۱۲ ،
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● ●تیفوئید ،بقلم ذنون أيوب ،مجلة المجلة ،ص  ،۳۹۰العددد  ۱6 ،۸كانون الثاني ،السنة
األولى.۱۹۳۹ ،

(ث)

● ●الثقافة العربية في العراق ،حاضرها وماضيها ،محمد بديع شريف ،جريدة االخاء
الوطني ،ص  ،۳العدد .۱۹34 ،۷۳۳

● ●الثقافة العربية وهل ينبغي استقاللها عن باقي الثقافات األجنبية ،جهان طاهر ،مجلة
المجلة ،ص  ،۷۹۷ -۷۹4العدد  1 ،۱۷حزيران ،السنة .۱۹۳۹ ،۱

● ● ثمرات العلم ،جريدة دجلة ،ص  ،۳العدد .۱۹۲۲ ،۹4

● ●ثمرات المطابع ،األدب العصري في العراق العربي ،جريدة العراق ،ص  ،۲العدد
.۱۹۲۳ ،۹۸3

● ●ثمرات المطابع ،القصص العصرية ،جريدة العراق ،ص  ،3العدد .۱۹۲4 ،۱۲65
● ●ثمرات المطابع ،مجلة السيدات ،جريدة العراق ،ص  ،3العدد .۱۹۲۲ ،579
● ●الثورة البلشفية ،جريدة الزمان ،ص  ،3العدد  ،۲۳السنة األولى.۱۹۲۷ ،

● ●ثورة الشرق العظمى في القرن العشرين ،جريدة العالم العربي ،ص  2العدد ،۲۱۸
.۱۹۲4

● ●ثورة عواطف ،رواية حب يعلم األدب ،مجلة لغة العرب ،باب المشارفة واالنتقاد،
ص ،419الجزء  ،5من السنة .۱۹۲۹ ،۷

● ●الثورة النفسية في الشرق ،خطبة مكرم عبيد في حفلة تكريمه في دمشق جريدة االخاء
الوطني ،ص  ،3العددد .۱۹۳۱ ،۲6

(ج)

● ●الجبر في االجتماع ،جريدة العالم العربي ،ص  ،3العدد .۱۹۲4 ،۲۱۱

● ●الجمال ،جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد .۱۹۳۱ ،۱5۸۳

● ●الجمال والفن وفضل هذا على ذاك ،شاؤل حداد ،جريدة الثبات ،ص  ،3العدد ،۱۸
.۱۹۳۲
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● ●الجمال ،وهل هو المثل األعلى في الحياة ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،3العدد ،402
.1933

● ●جمعية الثقافة العربية في بغداد - 1 - ،لمحة في تأسيسها ،جريدة االخبار ،ص ،4
العدد  ،۸۸األحد 15 ،تشرين الثاني ،سنة .۱۹۳۱

● ●جمعية الثقافة العربية ،نشاط روح البحث فيها ،جريدة النهضة العراقية ص  ،۳العدد
.۱۹۲۸ ،6۳

● ● جمعية العمال ،جريدة العندليب ،ص  ،۲العدد .۱۹۳5 ،4

● ●جمعية العمال ،بيوت العمال،جريدة صدى العهد ،ص  ،۲العدد .۱۹۳۱ ،312

● ●جمودنا في اللغة ،المحاضرة التي ألقاها الشيخ معروف أفندي الرصافي في نادي
المدرسة الخضرية ،جريدة الموصل ،ص  ،۲-۱العدد  4۳۲الجمعة ۷ ،تشرين األول،
.۱۹۲۱

● ●الجنسية أو األدب المكشوف ،حسن مرزة ،مجلة النشء الجديد ،العدد الرابع
والخامس ،السنة الثانية.۱۹۲۸ ،

● ●الجنسية واألمم ،ح ،ج ،جريدة لسان العرب ،ص  ،1العدد  ۷4الخميس  6تشرين
األول.۱۹۲۱ ،

● ●جنون الوطنية وأثره على الثقافة ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،1العدد .۱۹۳۳ ،464

● ●جواب نقد العمر  ،-۳ -رفائيل بطي ،جريدة العراق ،ص  ،۳العدد  ۱۹ ،۱۰۱۷أيلول،
.۱۹۲۳

● ●الجواهر ال األعراض ،جريدة العراق ،ص  ،1العدد .۱۹۲۲ ،644

(ح)

● ●حاجتنا إلى اللغات األجنبية الحية ،علي محمود المحامي ،جريدة االستقالل ،ص ،1
العدد .۱۹۲۸ ،۱۲۸۹

● ●الحالة االجتماعية للعشائر العراقية ،عبد الرزاق الحسني ،مجلة لغة العرب ،ص ،6۷۳
الجزء  ،۹من السنة  ،۷عن شهر أيلول/سبتمبر .۱۹۲۹
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● ●حال الفالح عندنا ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،1العدد .۱۹۳4 ،۷۰۸

● ●الحجاب والسفور ،بقلم ندیم ،جريدة العالم العربي ،ص  ،۳العدد .۱۹۲4 ،217

● ●الحداثة أو عقدة جلجامش ،خالدة سعيد ،مجلة قضايا وشهادات ص  ،49العدد ،۳
 1991م.

● ●حدود االبتداء ،مجلة األقالم ،ص  ،۱4۷العدد السابع والثامن ،السنة األولى.1928 ،
● ●حدیث الرصافي ،مجلة الحرية ،ص  ،15 ،۱۳العدد األول ،السنة الثانية.۱۹۲5 ،
● ●حديث الشباب ،منصور فهمي ،جريدة االستقالل ،ص  ،۲العدد .۱۹۲4 ،4۱5
● ●الحديث والثقافة والعراق ،جريدة االستقالل ،ص  ،۱العدد .۱۹۲۷ ،1232

● ●الحرب والخمر والنساء ،عرض وتعليق على كتاب طريف ،ابراهیم فتوحي ،جريدة
االخاء الوطني ،ص  ،3العدد  ،۱۹6األحد  ۱۲حزيران .۱۹۳۲

● ●حركة اإلصالح في النجف ،جريدة االستقالل ،ص  ،۱العدد .۱۹۲۹ ،1438

● ● حركة اإلصالح في النجف ،جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد .۱۹۲۹ ،1439

● ●الحركة التجديدية في العراق وواجب المشتغلين بها ،جريدة االخاء الوطني ص ،6
العدد .۱۹۳۳ ،4۰5

● ●الحركة الثقافية في العراق ،يوسف الحاج الياس ،مجلة المجلة ،ص  ،۸۸۳العدد ،۱۹
 ۱تموز ،السنة األولى.۱۹۳۹ ،

● ● الحركة النسوية والشعب ،أمينة صائب الرحال ،جريدة صدى العهد ص  ،۳العدد
.1932 ،641

● ●حزب اشتراكي في مصر ،جريدة الرافدان ،ص  ،۲العدد .۱۹۲۱ ،۱4

● ●حزب النهضة في كربالء ،جريدة المفيد ،ص  ،۲العدد .۱۹۲5 ،۳۱۱

● ●حفالت فرقة حقي الشبلي التمثيلية على مسرح أوبرا العراقية ،بقلم ناقد مسرحي،
جريدة االستقالل ،ص  ،۳العدد .۱۹۳4 ،۲۱5۰

● ● الحكومة والفالح ،جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد .۱۹۳۱ ،۱6۲۲
● ●الحلم ،جريدة االستقالل ،ص  ،۳العدد .۱۹۳۲ ،۱۷۲۸
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● ●حوار مع أنطون مقدسي حول الحداثة والتحديث ،حوار سعد الله ونوس مجلة قضايا
وشهادات ،ص  ،5العدد .۱۹۹۱ ،3

● ●حول إضراب عمال السكك الحديدية ،جريدة صدى العهد ،ص  ،5العدد ،۱۰۳
.1930

● ●حول البطالة في العالم والبطالة في العراق ،جريدة الطريق ،ص  1العدد .1934 ،424
● ●حول تحديد الثقافة والحجر على األحزاب ،الشعب ناضج ،والشعب غير ناضج،

للكاتب العراقي الكبير المعروف ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،1العدد 14 ،۲۷6
أيلول.۱۹۳۲ ،

● ●حول تشغيل العمال البطالين وإحصائهم ،جريدة االستقالل ،ص  ۳العدد ،۱۷۹۰
.۱۹۳۳

● ●حول التعليم الشعبي ،جريدة االستقالل ،ص  ،۱العدد  6 ،۲۱۱4آذار.۱۹۳4 ،

● ●حول جمعية أصحاب الصنائع ،جريدة صدى العهد ،ص  ،۲العدد .۱۹۳۱ ،3۱6

● ●حول السوبرمان ،محمود أحمد ،جريدة الفضيلة ،ص  ،1العدد  ۲۹ ،14تشرين الثاني،
السنة األولى.۱۹۲5 ،

● ●حول الشعر المنثور ،كمال نصرت ،جريدة نداء الشعب ،ص  ،3العدد .۱۹۲6 ،۳۹
● ●حول العلم ،قصيدة للزهاوي ،جريدة لسان العرب ،ص  ،3العدد .۱۹۲۱ ،5۱

● ●حول الغموض والوضوح أيض ًا ،األستاذ عباس فضلي خماس ،مجلة الرسالة،
ص ،۲۹۱العدد  ،۳۳السنة الثانية.۱۹۳4 ،

● ●حول كيان األدب العراقي ،عباس فضلي خماس ،جريدة الطريق ،ص  ،۱العدد ،414
 ۱۷ربیع الثاني.۱۹۳4 ،

● ●حول محاوالت في األدب العربي ،إلى ناقد االستقالل الكاتب القدير (كعم) ،عباس
فضلي خماس ،جريدة الطريق ،ص  ،3العدد .۱۹۳4 ،416

● ●حول مشكلة المعارف الحاضرة ،س ،جريدة األخبار ،ص  ،۱العدد ۲۲ ،۲۲۹

کانون الثاني ،السنة الثانية.۱۹۳۲ ،

● ●حول معرض االنتقاد ،الزهاوي ،جريدة االستقالل ،ص  ،۲العدد .۱۹۲4 ،327
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● ●حول النقد والنقاد ،محمد رشاد رشدي ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ۳العدد ،4۲۷
األربعاء ۹ ،آب.۱۹۳۳ ،

● ●حول الوضوح والغموض ،عباس فضلي خماس ،مجلة الرسالة ،ص  ،۹العدد ،53
 ۱۱ديسمبر ،السنة األولى.۱۹۳۳ ،

● ●حياة األب انستاس ماري الكرملي وخدمته للغة العربية ،رفائيل بطي مجلة لغة العرب،
ص  ،6۱ -60جزء اليوبيل ،من السنة السابعة .۱۹۲۹

● ●الحياة االقتصادية ،تجارة العراق منذ سنة  ،۱۹۱4-۱۸۳۱جريدة العراق ،ص ،۳
العددد .۱۹۲۲ ،624

● ●الحياة الشرقية ،ننبذ القديم ونقتبس الجديد ،جريدة المفيد ،ص  ،۱العدد .۱۹۲۲ ،۷۱
● ●حياتنا العلمية واألدبية خادم الحرية ،جريدة األمل ،ص  ،1العدد  ۳۰السنة .۱۹۲۳ ،1

(خ)

● ●خاتمة الفقراء ،قصة ،جريدة األخبار ،ص  ،۳العدد .۱۹۳۱ ،۹۰

● ●خالتي ،وقصص أخرى ،وكيل البريد ،وقصص أخرى ،جريدة االخاء الوطني ،ص ،۲
العدد .۱۹۳3 ،516

● ●الخط الجديد ،لحضرة العالم الفاضل زهاوي زاده جميل صدقي أفندي مجلة

المقتطف ،ص  ،۷46الجزء العاشر ،من السنة العشرين ،الموافق  ۲۳ربيع الثاني ،سنة

.۱۳۱4

● ●خطر الجمود على اللغة ،جميل صدقي الزهاوي ،مجلة اإلصابة ،ص  ،۲6العدد ،4
يوم الجمعة 1 ،تشرين األول.۱۹۲6 ،

● ● خطوات في االصإلح الديني يجب تأييدها  -1-جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد
 ۲6 ،1442شباط.۱۹۲۹ ،

● ●خطوات في االصإلح الديني يجب تأييدها  -2-جريدة االستقالل ،ص  1العدد
 ۲۷ ،۱44۳شباط.۱۹۲۹ ،
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● ● خطوات في االصإلح الديني يجب تأييدها  -۳ -جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد
 ۲۸ ،1444شباط.۱۹۲۹ ،

● ●خطوات في االصإلح الديني يجب تأييدها  - 4 -جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد
1 ،۱445مارت.۱۹۲۹ ،

● ●خطوات في االصإلح الديني يجب تأييدها  - 5 -جريدة االستقالل ،ص  ،۱العدد
 ۳ ،۱44۷مارت.۱۹۲۹ ،

● ●خالصة آراء لجنة منرو األميركية التربوية في تقريرها عن حالة المعارف في العراق،
جريدة االخاء الوطني ،ص  ،1العدد  ۲۰ ،۲۰۳حزيران السنة الثانية.۱۹۳۲ ،

● ●خالصة نظرية اليوم (م .أحمد) ،جريدة الفضيلة ،ص  ،۳العدد الممتاز انتهاء السنة
األولى ،األحد ۲۳ ،مایس.۱۹۲6 ،

● ●خواطر في األدب ،هل حاجتنا شديدة إلى ترجمة آداب الغرب ،صدقي أحمد مدرس،
جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۳العدد .۱۹۳۲ ،۲4۰

● ● خيال العرب في الجاهلية ،مجلة األقالم ،ص  ،۱4۲-۱4۱العدد السابع والثامن،
السنة األولى.۱۹۲۸ ،

(د)

● ●الدائب للوطن ،رزوق عیسی ،مجلة لغة العرب ،ص  .50جزء اليوبيل من السنة
السابعة.۱۹۲۹ ،

● ●الدجل في األدب ،مجلة لغة العرب ،ص  ،۷۹۹الجزء  ،۱۰من السنة .۱۹۲۸ ،6

● ●دراسة األدب العربي على أي الطرق يجب أن تكون  ،-2-كمال ابراهيم جريدة
الثبات ،ص  ،۲العدد  ۱۷ ،۱۲نیسان.۱۹۳4 ،

● ●درس في فن القصة  -1-جريدة الناقد ،ص  ،4 -3العدد  ۱3 ،۱حزيران ،السنة
األولى.۱۹۲۹ ،

● ●الدعوة الشيوعية في االستانة ،جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد.۱۹۲۷ ،1233

● ●الدفع العام والظواهر الطبيعية والفلكية ،جميل صدقي الزهاوي ،مجلة المقتطف،
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ص ،34-۲6الجزء األول ،وص  ،117-113الجزء الثاني وص  ،226-221الجزء

الثالث ،المجلد الحادي واألربعون ،سنة .۱۹12

● ● الدقة على ترقيات المعارف األولية مع درجتها الحاضرة اآلن ،جريدة زوراء ،ص ،۱
نومرو  ۱۱ ،۸۷۱ذو الحجة ،سنة  ،۱۲۹6الثالثاء  16تشرين األول ،سنة  ،۱۲۹5السنة

الحادية عشرة.

● ●دمعة ،لطفي بكر صدقي ،جريدة األخبار ،ص  ،3العدد  ،۲الجمعة في  19حزيران،
السنة األولى.۱۹۳۱ ،

(ذ)

● ●ذرائع النقد عندنا ،مجلة األقالم ،ص  ،5۱العدد الثاني ،السنة األولى .۱۹۲۸

● ● ذکری استقالل العراق أو الجزء الثاني من ديوان الشاعر االستقاللي عبدالرحمن
البناء ،مجلة لغة العرب ،باب المشارفة واالنتقاد ،ص  5۹الجزء األول ،من السنة
الخامسة.۱۹۲۷ ،

● ●ذكری سعد زغلول في العراق ،بقلم خلف شوقي أمين الداودي ،مجلة لغة العرب،
باب المشارقة واالنتقاد ،ص  ،60الجزء األول ،من السنة .۱۹۲۸ ،6

● ●ذوق التمرد العصري ،جريدة العالم العربي ،ص  ،1العدد .۱۹۲۹ ،1560

(ر)

● ●رباعيات الزهاوي ،لألستاذ عمر فاخوري ،جريدة مرآة العراق ،ص  ۳العدد ۲4 ،۲

تشرين الثاني ،السنة األولى.۱۹۲4 ،

● ●الرحیق المختوم في المنظوم والمنثور من نظم وإنشاء العالمة السيد محسن األمين
الحسيني العاملي ،مجلة لغة العرب ،باب المشارفة واالنتقاد ،ص  ،۷۳۹الجزء  ،۹من

السنة  ،۷عن شهر أيلول.۱۹۲۹ ،

● ●رد على مقاالت ،المعارف بين الماضي والحاضر ،خبير ،جريدة األخبار ص  ،3العدد
 ،۲۳۷الجمعة  3شباط.۱۹۳۳ ،
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● ●رد على مقال رفائيل بطي ،جمیل صدقي الزهاوي ،مجلة اإلصابة ،ص  ،6-5العدد
األول ،الجمعة  10أيلول ،سنة .۱۹۲6

● ●رد على مقال رفائيل بطي ،تابع ،جمیل صدقي الزهاوي ،مجلة االصابة ص  ،11العدد
 ،۲الجمعة  ،۱۷أيلول ،سنة .۱۹۲6

● ●رد على نقد ،جميل صدقي الزهاوي ،جريدة األمل ،ص  ،3العدد  ۲۰ ،43تشرين
الثاني.۱۹۲3 ،

● ●الرزق ،أنشودتنا إلى البائسين ليس غير ،أما حضرات المترفين الناعمين فال نريد منهم
أن يقرؤها فأنشودة العزاء ال توجه إال إلى الحزين ،قصيدة لمحمد األسمر ،جريده

االخاء الوطني ،ص  ،۳العدد .۱۹۳۳ ،۳۳۹

● ●رسالة السواك ،للمرحوم شکري اآللوسي ،مجلة لغة العرب ،باب المكاتبة والمذاكرة،
ص  ،6۲۱الجزء  ،۱۰من السنة .۱۹۲۷ ،5

● ●رفائيل أيض ًا ،جميل صدقي الزهاوي ،مجلة االصابة ،ص  ،۲۲العدد  3يوم الجمعة،
في  ۲4أيلول ،سنة .۱۹۲6

● ●رواية التمثيل النثرية الشعرية ،رواية ليلى وسمير ،وضعها لتمثل جميل صدقي الزهاوي،
مجلة لغة العرب ،باب المشارفة واالنتقاد .ص  ،5۷۷الجزء  10من السنة .1927 ،5

● ●رواية جزاء الشهامة ،جريدة العراق ،ص  ،3العدد .1922 ،630

● ●رواية قاتل أخيه ،جريدة العالم العربي ،ص  ،۳العدد .۱۹۲۹ ،۱6۷۲

● ●رواية مثلنا األعلى ،على مرسح مدرسة تكريت االبتدائية ،جريدة االخاء الوطني،
ص ،۲العدد .۱۹۳4 ،65

● ●رواية وداع ًا أيها الشرق ،مجلة لغة العرب ،باب المشارفة واالنتقاد ،ص  ،3۷۹الجزء
 ،6من السنة .۱۹۲۷ ،5

● ● رواية يوليوس قيصر ،عفيفة رؤوف ،جريدة صوت العراق ،ص  ،۳العدد .۱۹۲۹ ،5۱

● ●روح الشرق ،أوروبا لم تفهم حقيقة الشرق ،جريدة صدى العهد ،ص  4العدد ،441
.۱۹۳۲
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● ●الروح العلماني في الجمهورية التركية ،جريدة الموصل ،ص  ،۱العدد .۱۹۲4 ،۷۸۲
● ●الروح والجسم ،قصيدة للزهاوي ،جريدة العالم العربي ،ص  ،3العدد .۱۹۲4 ،۱۰۹

● ●روسيا على مفترق الطرق ،الحكومة والشعب ،الخالف مع تروتسكي جريدة
االستقالل ،ص  ،۲العدد .۱۹۲4 ،۳5۲

● ● روسيا كما هي اليوم ،جريدة العالم العربي ،ص  ،3العدد .۱۹۲6 ،702

● ●روسيا وفرنسا ،جريدة الجزيرة ،ص ،4العدد  ۲4 ،۱مارت ،السنة األولى.1922 ،

(ز)

● ●الزباء أو زنوبيا ملكة تدمر ،مجلة لغة العرب ،باب المشارف واالنتقاد ص  ،66الجزء
األول ،السنة .1928 ،6

● ● الزراعة ،المخرج ،التجارة ،الصناعة ،التجارة ،جريدة زوراء ،ص  ۱نومرو 5 ،۱۳۸
صفر ،سنة  ،۱۲۸۸الثالثاء 13 ،نيسان ،سنة  ،۱۲۸7السنة الثانية.

● ●زراعتنا محتاجة لإلصالح ،جريدة زوراء ،ص  ،۱نومرو  ۱۱ ،۲۹۸رمضان ،سنة
 ،۱۲۸۹الثالثاء 31 ،تشرين األول ،سنة  ،۱۲۸۸السنة الرابعة.

● ●الزهاوي ،أ ،جريدة البرهان ،ص  ،۲العدد التاسع ۲۷ ،تشرين الثاني .۱۹۲۷

● ●الزهاوي المجدد ،حول الشعر المرسل  ،-۲ -أحمد حامد الصراف ،جريدة المفيد،
ص  ،3العدد .۱۹۲5 ،410

● ●الزهاوي وآراؤه العلمية ،جريدة العالم العربي ،ص  ،3العدد .۱۹۲4 ،114

(س)

● ●السائح الممتاز ،مجلة لغة العرب ،باب المشارفة واالنتقاد ،ص  ۱۱5الجزء  ،۲من
السنة .۱۹۲۷ ،5

● ● السبرمان ،للشاعر الفيلسوف جميل صدقي الزهاوي ،جريدة نداء الشعب ص ،3
العدد .۱۹۲6 ،۲۱۱
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● ●سراج طريق السالمة ،عالج داء الجهالة ،المعارف ،جريدة زوراء ،ص  ،۱نومرو،601
 17محرم الحرام ،سنة  ،۱۲۹۲السبت  31كانون الثاني ،سنة  ،۱۲۹۱السنة السابعة.
● ● السر والتر سكوت وأثره في األدب اإلنكليزي ،بمناسبة مرور مائة عام على وفاته
 ،-1خدوري خدوري ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۳العدد  ،۲۸7الثالثاء۲۷ ،أيلول.۱۹۳۲ ،
●

●
●
●
●
●

●السر والتر سكوت وأثره في األدب اإلنكليزي ،بمناسبة مرور مائة عام على وفاته،
تتمة ،خدوري خدوري ،جريدة االخاء الوطني :ص  3العدد  ،۲۸۸األربعاء۲۸ ،
أيلول.۱۹۳۲ ،
●سعد ،ألحمد زكي أبي شادي ،مجلة لغة العرب ،ص  ،440الجزء .۱۹۲۷ ،7
●سلطة الحكومة والحقوق الفردية ،أحمد عزت محمد ،جريدة االستقالل ص  ،1العدد
.۱۹۳۲ ،۱۷4۲
●سلفات الزراع ووجوب التريث في استيفائها ،جريدة صدى العهد ،ص  1العدد ،۷۲۲
.۱۹۳۲
●السلفة الزراعية واحتياج أصحاب المكائن ،جريدة صدى العهد ،ص  3العدد ،۳۲۱
.۱۹3۱
●سنة أم غفلة ،ع .ج ،.جريدة الموصل ،ص  ،۳العدد .۱۹۲۰ ،۱66

● ●سنتنا الخامسة ،مجلة لغة العرب ،ص  ،۱الجزء  ،1السنة .۱۹۲۷ ،5

● ●سياسة التعليم العالي  ،جريدة صدى األهالي ،ص  ،1العدد  ،۲۲االثنين ۱۷

تشرين األول ،السنة األولى.۱۹4۹ ،

● ●السياسة واألدب  ،محمد الهاشمي ،جريدة األخبار ،ص  ،1العدد ۲۹ ،187

تشرين الثاني.۱۹۳4 ،

● ●سيبريا تطلب الحرية ،جريدة لسان العرب ،ص  ،۲العدد .۱۹۲۱ ،۳5

(ش)

● ●الشاعر إيليا أبو ماضي في ديوانه الجداول ،للدكتور بشر فارس ،جريدة االخاء الوطني،
ص  ،۳العدد .۱۹۳4 ،64۸
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● ●الشاعر إيليا أبو ماضي في ديوانه الجداول ،للدكتور بشر فارس -۲ - ،جريدة االخاء
الوطني ،ص  ،۳العدد  ،649مايس.۱۹۳4 ،

● ●الشاعر وربة الشعر ،ابن السموأل ،جريدة االستقالل ،ص  ،۳العدد .۱۹۲4 ،4۷۷
● ●الشباب العامل يجب أن ينصف ،جريدة الثبات ،ص  ،۳العدد .۱۹34 ،31
● ●شباب ،قصة تحليلية ،جريدة االستقالل ،ص  ،۳العدد .۱۹۳۲ ،۱۸۲۱

● ●الشباب والمثل العليا ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،1العدد .۱۹۳4 ،676

● ●شخصية الشباب المفقودة في العراق ،جريدة األخبار ،ص  ،۱العدد .۱۹۳4 ،284

● ●الشخصية الكاملة ،عبدالوهاب األمين ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ۳العدد ۱۰ ،۸

آب.۱۹۳۱ ،

● ●الشرق في الغرب ،جريدة نداء الشعب ،ص  ،3العدد .۱۹۲6 ،۲۲۹
● ●الشرق الناهض ،جريدة الزمان ،ص  ،۳العدد .۱۹۲۸ ،۲۸

● ●الشرق والغرب وتنظيم جهود الدول االستعمارية ،جريدة االستقالل ،ص  ،۱العدد
.1927 ،1096

● ●الشرق يتحدى الغرب ،جريدة االستقالل ،ص  ،۱العدد .۱۹۲۸ ،۱۳۷۲

● ●شعاع ،قصة تحليلية ،معمر خالد الشابندر ،جريدة االستقالل ،ص  ۲العدد ،۱۷4۲
.۱۹۳۲

● ●الشعر ،محاضرة الزهاوي في المعهد العلمي ،جريدة العراق ،ص  ۲العدد  ،5۲۱السنة
الثانية.۱۹۲۲ ،

● ●الشعر ،محمد محمود ،جريدة االخاء الوطني ،العدد  ۲۳ ،5۸۸آذار سنة .۱۹۳4

● ●شعراء القافية ،شكري الفضلي ،مجلة الحرية ،ص  ،414الجزء  9-۸السنة األولى،
.۱۹۲4

● ●الشعر الجديد ،م ،.جريدة االخاء الوطني ،ص  ،3العدد  ،424األحد  6آب.۱۹۳۳ ،
● ●الشعر الطلق ،مجلة الحرية ،ص  ،5۰الجزء األول ،السنة األولى .۱۹۲4

● ●الشعر العربي في الوقت الحاضر ،جناية شوقي على الشعر العربي ،حديث ألحمد
الصافي النجفي ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۳العدد  10 ،453أيلول.۱۹۳۳ ،
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● ●الشعر العصري :أيها البدر ،الشاعر المهجور ،جريدة دجلة ،ص  ،4 -3العدد ،19
.1921

● ●الشعر للشاعر الفرنسي بول فاليري ،ترجمة صديق شيبوب ،جريدة االخاء الوطني،
ص  ،3العدد .۱۹34 ،660

● ●الشعر المرسل ،مجلة الحرية ،ص  ،4الجزء  ۱ ،۱تموز.۱۹۲5 ،

● ●الشعر المرسل ،جميل صدقي الزهاوي ،جريدة السياسة ،ص  ،1العدد  ۲۹ ،۷4أيار،
.۱۹۲5

● ●الشعر المرسل ،شکري الفضلي ،جريدة العراق ،ص  ،۳العدد  1546السنة السادسة،
.۱۹۲5

● ●الشعر المنثور ،محمد الباقر ،جريدة االستقالل ،ص ،3العدد .۱۹۲۱ ،36

● ●الشعر المنثور والمرسل ،ابراهيم أدهم الزهاوي ،جريدة المفيد ،ص  ۳العدد ،4۱۷
.۱۹۲4

● ●الشعر الوجداني ،سيرح ماشاالله ،جريدة الطريق ،ص ،3العدد.4۳۱،۱۹۳4

● ●الشعر وشعراء العصر  ،-6 -أمين أحمد ،جريدة النهضة العراقية ،ص  ،۳العدد ،۱5۱
الخميس ،19 ،تموز ،السنة األولى.۱۹۲۸ ،

● ●الشعر وشعراء العصر  ،-۷ -أمين أحمد ،جريدة النهضة العراقية ،ص  ،۳العدد ،152
.1928

● ●الشفق الباكي ،للدكتور أبي شادي ،شعر ونقد وأدب عام ،مجلة لغة العرب ،ص ،۸۰۰
الجزء  ،۱۰من السنة .۱۹۲۸ ،6

● ●شکري الفضلي ،رفائيل بطي ،مجلة لغة العرب ،ص  ،۲۰الجزء  ۱من السنة  ،4عن
تموز.۱۹۲6 ،

● ●شكوى العمال العراقيين من إدارة السكك الحديدية ،جريدة صدى العهد ص  ،۱العدد
.1932 ،586
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● ●الشيخ جمعة وأقاصيص أخرى ،أثر القصة في تقويم أخالق العامة ،مجلة لغة العرب،
باب المشارفة واالنتقاد ،ص  ،5۰الجزء  ،1من السنة الخامسة.۱۹۲۷ ،

(ص)

● ●الصادق والكاذب من األدب ،جمیل صدقي الزهاوي ،مجلة اإلصابة ص  ،۲۲العدد
 ،3يوم الجمعة ،في  ۲٤أيلول ،سنة .۱۹۲6

● ●الصحافة في بغداد ،جريدة العرب ،ص  ،2-1العدد  ۲۱ ،44أيلول السنة األولى،
.۱۹۱۷

● ● صحيفة الهدم والتحطيم ،جريدة الناقد ،ص  ،1العدد  ،1السنة .۱۹۲۹ ،1

● ●صدی ،للشاعر األلماني الخالد «هيني» ،ت .مدحت مظلوم ،جريدة االخاء الوطني،
ص  ،3العدد  ۱4 ،۱۲آب.۱۹۳۱ ،

● ●صدى اليوبيل ،مجلة لغة العرب ،ص  ،۱6۱الجزء  ،۲من السنة  ۷عن شهر شباط،
.1929

● ●صديقي (ذنون أيوب) ،ابراهيم المدرس ،ص  ،۲۷ملحق العدد .۱۹۳۸ ،36

● ●صلة أدب الحضارة اآللية بنفس اإلنسان ،لطفي بكر صدقي ،جريدة االخاء الوطني،
ص  ،۳العدد  ۲5 ،364أيلول.۱۹33 ،

● ●صور مختارة من الشعر الرمزي ،األستاذ خليل الهنداوي ،مجلة الرسالة ص ،345
العدد  ،34السنة الثانية.۱۹۳4 ،

(ض)

● ●الضعفاء ،كتاب يحتوي على قصص اجتماعية مؤثرة ..بقلم يوسف هرمز مجلة لغة
العرب ،باب المشارفة واالنتقاد ،ص  ،56۷الجزء  ،۹من السنة .۱۹۲۷ ،5

(ط)

● ●طبقة العمال في العراق ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،1العدد .۱۹۳۲ ،131
534

المصادر والمراجع

● ●طالئع التجدد والتطور في المعارف ،جريدة صدى العهد ،ص  ،۲العدد .۱۹۳۱ ،۲4۹
● ●الطالئع ،صور وأحادیث موجزة عراقية وغيرها لمحمود أحمد ،مجلة لغة العرب ،باب
المشارفة واالنتقاد ،ص  ،346الجزء  ،4من السنة .۱۹۲۹ ،7

(ع)

● ●العالم في طور انتقال ،جريدة الموصل ،ص  ،1العدد  ،۸6۸الخميس 4 ،أيلول،
.۱۹۲4

● ●عباس محمود العقاد ،م .ع ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۳العدد .۱۹۳۳ ،5۳۲

● ●العبرة والغيرة ،جريدة زوراء ،ص  ،۱نومرو  ۲۹ ،۱6۲ربيع الثاني سنة  ،۱۲۸۸الثالثاء،
 6تموز ،سنة  ،۱۲۸۷السنة الثالثة.

● ●العراق تحت االنتداب عشر سنوات ،التقرير البريطاني الخاص ،الموضوع من

الحكومة البريطانية إلى عصبة األمم ،جريدة االخاء الوطني ،ص  4العدد  ،۲االثنين 3
آب.1931 ،

● ●العراق في دوره الجديد ،مجلة األقالم ،ص  ،۸۳العدد الثالث ،السنة األولى.۱۹۲۸ ،

● ●العراق في الصحف األجنبية ،التجنيد اإلجباري في العراق ،جريدة األخبار ص ،۳
العدد  ۳۰ ،۱۱۸تشرين الثاني.۱۹۳۲ ،

● ●العراق واالستقالل ،نظرة إلى الماضي ،جريدة لسان العرب ،ص  1العدد ۲۰ ،۲۰

تموز ،السنة األولى.۱۹۲۱ ،

● ●العربية بالحروف الالتينية ،مجلة لغة العرب ،ص  ،۲5۱الجزء  ،3من السنة .1929 ،۷

● ●عصر الجنسيات والعرب ،الفرزدق ،جريدة الرافدان ،ص  ،1العدد  ،60الخميس۱۳ ،

نیسان.۱۹۲۲ ،

● ●عصر الشك والمجون ،نزعة الشباب في الوقت الحاضر ،مهدی مصطفى القزاز،
جريدة االخاء الوطني ،ص  ،3العدد  1 ،79تشرين الثاني .۱۹۳۱

● ●العصر القومي ،مدحت ،جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد .۱۹۲۹ ،1419
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● ●العصور ،مجلة انتقادية في األدب والعلم والسياسة ..مجلة لغة العرب باب المشارفة
واالنتقاد ،ص  ،441الجزء  ،۷من السنة .۱۹۲۷ ،5

● ●العصور القديمة ،تأليف الدكتور جايمس هنري بواستد ،مجلة لغة العرب باب المشارفة
واالنتقاد ،ص  ،۱۷۸الجزء  ،3من السنة .۱۹۲۷ ،5

● ●على بساط الريح ،فوزي المعلوف ،شاعر الروح والسماء ،لطفي بكر صدقي ،جريدة
االخاء الوطني ،ص  ،۳العدد  ۱۳ ،۲۲3تموز.۱۹۳۲،

● ●العالقة الجدلية بين المذاهب األدبية ،الدكتور جميل نصيف ،مجلة األقالم ،ص
 ،۱۰-5العدد العاشر۱۹۷۲ ،م.

● ●العلم کنز ،قصيدة عبد الكريم العالف ،جريدة دجلة ،ص  ،3العدد .۱۹۲۲ ،78
● ●العلم والجهل ،محمد حسن الحيدر ،جريدة دجلة ،ص  ،3العدد .۱۹۲۱ ،59

● ●العلم والوطنية ،قصيدة لمحمد مهدي الجواهري ،جريدة دجلة ،ص  1العدد ،144
.1922

● ● علي الجميل ،رفائيل بطي ،مجلة لغة العرب ،ص  ،۱۳5الجزء  ،۲من السنة  ،۷عن
شهر شباط.۱۹۲۹ ،

● ●العمال العراقيون ووجوب االعتناء بحالتهم ،جريدة صدى العهد ،ص  ،1العدد ،۹5
.1930

● ●العمال ينظمون حركاتهم ،مظهر جديد من مظاهر القوة واالتحاد في العمل النقابي،
جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد .۱۹۳۱ ،۱55۹

● ●عمل جمعية الثقافة ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،5العدد .۱۹۳۲ ،۱۳۸

● ●العناية بالنخيل في مصر والسودان ،مجلة لغة العرب ،باب المشارفة واالنتقاد،
ص ،4۹۹الجزء  ،۸من السنة.۱۹۲۷ ،5 ،

● ●عناصر النهضة ،رشيد الهاشمي ،جريدة دجلة ،ص ،1العدد .1922 ،207

● ●عند الشاطئ ،قصيدة عن ديوان الشفق الباكي للدكتور أبي شادي ،مجلة لغة العرب،
ص  ،۱۲5-۱۲4الجزء  ،۲من السنة  ،۷شهر شباط (فبراير) ،سنة .۱۹۲۹
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● ●العنصر المفقود في أدبنا ،مجلة الطيارة ،ص  ،۱۲۱العدد  ،4حزيران السنة األولى،
.1937

● ● عودة الروح ،تحلیل وتلخيص ،بقلم م .ع ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،3العدد ،437
.1933

● ●عيشة العامل ،حالة العامل العراقي وشقاؤه ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۲العدد
.1932 ،293

(غ)

● ●غاندي وانتصار الروحانية على المادية ،جريدة صدى العهد ،ص  ۱العدد ،328
.1931

● ●الغرب معلم الشرق ،جريدة الزمان ،ص  ،3العدد  ،۱۷السنة األولى .۱۹۲۷
● ●الغرب والشرق ،جريدة العالم العربي ،ص  ،۲العدد .۱۹۲6 ،635

● ●الغرب يخشى اتحاد الشرق ،جريدة العالم العربي ،ص  ،۱العدد .۱۹۲۹ ،1568
● ●غلطات المنتقد ،الزهاري ،جريدة االستقالل ،ص  ،2العدد .۱۹۲4 ،325

● ●غلطات المنتقد ،الزهاوي ،جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد .۱۹۲4 ،326

(ف)

● ●فاتحة المجلة ،جميل صدقي الزهاوي ،مجلة اإلصابة ،ص  ،1العدد األول ،يوم
الجمعة  ،10أيلول ،سنة .۱۹۲6

● ●فتنة الزهاوي الفكرية ،محمد رضا قباني ،جريدة العالم العربي ،ص  ۲العدد ،۷۲۹
.1926

● ●فجر االنبعاث ،كيف تكونت فكرة المحفي العراقي المصري ،مجلة لغة العرب،
ص ،۳۲۱الجزء  ،5من السنة  ،4عن تشرين الثاني.۱۹۲6 ،

● ● فجر القصة في العراق ،محمود أحمد السيد ،جريدة البالد ،ص  ۳العدد 2 ،170
حزيران ،السنة .۱۹۳۰ ،۱

537

تطور الفكر النقدي األدبي في العراق

● ●الفرقة التمثيلية العصرية ،مجلة العندليب ،ص  ،6العدد ،۱۱ ،السنة األولى.۱۹۳5،

● ●الفساد والشقاء يسيران والمصلحون وقوف ،جريدة العالم العربي ،ص  1العدد ،۷6۸
 ۱۸أيلول ،سنة .۱۹۲6

● ●فضل العربية على سائر اللغات ،مجلة لغة العرب ،ص  ،5۹5الجزء  ،۸من السنة  ۷عن
شهر آب/أغسطس.۱۹۲۹ ،

● ●فكرة المساواة وتأثيرها في األدب العصري ،عبدالغني شوقي ،جريدة النهضة العراقية،
ص  ،3العدد .۱۹۲۸ ،6۱

● ●الفالح العراقي ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،3العدد  ۱4 ،۲4۹آب .۱۹۳۲

● ●الفالح العراقي وما يعانيه في يومه الحاضر ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،1العدد
.1934 ،664

● ●فلسفة الحب ،في مادية العصر الحاضر ،عبدالوهاب األمين ،جريدة االخاء الوطني،
ص  ،۳العدد .۱۹۳۳ ،4۷۲

● ●فلسفة الشعر ،الشعر والجمال ،مجلة األقالم ،ص  ،۲۹العدد األول .۱۹۲۸

● ●فن األدب ،جريدة الموصل ،ص  ،۳العدد .۱۹۲۳ ،۷5۰

● ●الفنان والحرية ،الفريد عبد الله ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۳العدد  ،۱۳5۲الثالثاء،
 ،۲4تشرين األول.۱۹3۳ ،

● ●فن القصة ،لطفي بكر صدقي ،جريدة االستقالل ،ص  ،3العدد .۱۹۳۲ ،1736

● ● فن النسج ،لمؤلفه الحكيم شوکت موفق ،مجلة لغة العرب ،باب المشارفة واالنتقاد،
ص  ،6۲الجزء األول ،من السنة .۱۹۲۸ ،6

● ● فوائد االختبار أو ديوان التويجي ممن نظم مال خميس آل تويج ،مجلة لغة العرب،
باب المكاتبة والمذاكرة ،ص  ،۳۰۷الجزء  ،5من السنة .۱۹۲۷ ،5

● ●في جمعية عمال المطابع العراقية ،جريدة صدى العهد ،ص  ،۲العدد .1931 ،۳6۹
● ●في سبيل األدب ،أكرم أحمد ،جريدة نداء الشعب ،ص  ،3العدد .۱۹۲۹ ،441
● ●في سبيل الزراع ،جريدة صدى العهد ،ص  ،۳العدد .۱۹۳۱ ،۱۸۹

● ●في سبيل العلم ،قصيدة للرصافي ،جريدة المفيد ،ص  ،3العدد .۱۹۲۲ ،140
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●
●
●
●

●في سبيل العمال ،جريدة صدى العهد ،ص  ،۲العدد .۱۹۳۱ ،۳۱۳
●في سبيل عمال السكك الحديدية ،جريدة صدى العهد ،ص  ،5العدد .۱۹۳۱ ،۲۱4
●في عالم األدب ،جريدة الموصل ،ص  ،۳العدد .۱۹۲4 ،۸۸۱
●في عالم االنتقاد والتأليف ،محمود أحمد ،جريدة العراق (الممتاز) ،ص  ،14العدد
 ۲ ،۱۲۳6حزيران.۱۹۲4 ،

● ●في عالم الفقراء ،الفقير بين األمس واليوم ،جريدة صدى العهد ،ص  3العدد ،۷۰۰
.1932
● ●في عالم المطبوعات ،النكبات ،مجلة الزنبقة ،ص  ،61العدد  ،۲السنة .۱۹۲۲ ،1
● ●فيكتور هیکو ،جريدة زوراء ،ص  ،1عدد  5 ،۱۲۲۳حزيران ۱3۰۱ ،الثالثاء3 ،
رمضان ،۱۳۰۲ ،السنة السابعة عشرة.
● ●الفيلسوف نيتشه وأثره في القرن العشرين ،مجلة األقالم ،ص  ،۲۳العدد .۱۹۲۸ ،1

(ق)

● ●قانون تسجيل النفوس ،مجلة لغة العرب ،باب المشارفة واالنتقاد ،ص  6۷الجزء
األول ،السنة .۱۹6۸ ،6

● ●قانون العمال واالهتمام بشؤون الطبقات العاملة ،جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد
.1933 ،1975

● ●القديم والجديد ،سالمة موسی ،مجلة الحرية ،ص  ،۲۹ ،۲۷الجزء 2-۱السنة األولى،
.۱۹۲4

● ●قراءات جديدة في فكر طه حسين ،محمد دكروب ،مجلة قضايا وشهادات ص ،413
العدد ۱۹۹۱ ،3م.

● ●القرى العصرية ،مجلة العندليب ،ص  ،4العدد .۱۹۳6 ،49

● ●القصة الخمسينية وعالم فؤاد التكرلي ،مالمح بنية اإلخفاق وبنية السرد ،فاضل ثامر،
مجلة األقالم ،ص  ،66العدد الرابع ،السنة الحادية والعشرون.۱۹۸6 ،

● ●القصة العراقية في سبيل الخلق والتكوين ،لطفي بكر صدقي ،جريدة االستقالل،
ص ،3العدد .۱۹۳۲ ،۱۸4۸
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● ● قصص روسية ،مجلة لغة العرب ،باب المشارفة واالنتقاد ،ص  653الجزء  ،۸من
السنة  ۷عن شهر آب/أغسطس ،سنة .۱۹۲۹

● ●قصص محمود أحمد ،کتاب الطالئع  ،-1-شاؤل حداد ،جريدة النهضة العراقية،
ص ،۳العدد .۱۹۲۹ ،4۳۷

● ●قصيدة عصماء في وصف القلب ،جريدة النهضة العراقية ،ص  ،1العدد .۱۹۲۸ ،۱۱۰
● ●قضية العرب الكبرى ،بمناسبة تدوين تاريخ النهضة العربية ،بقلم صاحب جريدة
االستقالل ،المعطلة ،جريدة الثبات ،ص  ،1العدد  ،۳۰السنة األولی.۱۹۳۲ ،

● ●قضية عمال السكك الحديدية أيض ًا ،جريدة صدى العهد ،ص  ،٣العدد .1931 ،242
● ●قضية العمال العراقيين ،جريدة صدى العهد ،ص  ،۳العدد .1931 ،262

● ●قوانین كل مملكة يجب أن تكون على حسب استعداد أهلها ،إذا كنا نريد بالفعل أن
نتفرنج تحتم علينا أن نبقى عرب ًا ،جريدة االستقالل ،ص  1العدد .۱۹۳۱ ،۱5۳۹

● ●القومية فوق كل شيء وال يجوز أن تفرق بيننا األديان والمذاهب ،جريدة االستقالل،
العدد .۱۹۲۷ ،۱۰۰۹

● ●قیاس ،جريدة زوراء ،ص  ،۱نومرو  ۱4 ،4۳۱صفر ،سنة  ،۱۲۹۱الثالثاء ۱۹ ،مارت،
سنة  ،۱۲۹۰السنة الخامسة.

(ك)

● ●کارل مارکس ،مذهبه التاريخي واالقتصادي ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،1العدد
.1933 ،327

● ●کتاب السر أ.ت .ولسن ،الجزء الثاني ،العراق بين  ،۹۲۰-۹۱۷بحكم االحتالل

واإلدارة الملكية البريطانية ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۲العدد  ،34األربعاء ،في 19

أيلول ،السنة األولى.۱۹۳۱ ،

● ●كتاب في سبيل الزواج ،العصامي ،جريدة العراق ،ص  ،۳العدد .۱۹۲۱ ،370

● ●کتاب متفوقون ،لكنهم ليسوا بأصحاب مذاهب وال رساالت ،محمود أحمد ،جريدة
المفيد ،ص  ،۳العدد  ۲6 ،4۲4تموز.۱۹۲5 ،
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● ●کتاب مندايي أو الصابئة األقدمين ،تألیف عبدالحميد أفندي بن بكر أفندي عبادة ،مجلة
لغة العرب ،باب المكاتبة والمذاكرة ،ص  ،۳۰6الجزء  5من السنة .۱۹۲۷

● ●كتب القرون الوسطى ،سالمة موسی ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ۳العدد ۲۳ ،4۳۹

آب.۱۹۳۳ ،

● ●كلمة عن األدب في الماضي ،جمیل صدقي الزهاوي ،مجلة اإلصابة ص  ،۱العدد ،۲
الجمعة 17 ،أيلول.۱۹۲6 ،

● ●كلمة عن رواية قيس لبنى  ،-1-المحامي حسين الظريفي ،جريدة االخاء الوطني،
ص ،۳العدد  ۱3 ،۷5۳أيلول.۱۹34 ،

● ●كلمة في الشعر ،جمیل صدقي الزهاوي ،مجلة لغة العرب ،ص  ۱۱۷الجزء  ،۲من
السنة .۱۹۲۸ ،6

● ●كيان األدب العراقي ،جماعة الفقر والفوضى في األدب ،أ .ر ،.جريدة االستقالل،
ص ،۳العدد .۱۹۳4 ،۲۲4۹

● ●كيف ندرب أوالدنا على التربية االستقاللية ،عبداألحد ج .الياموري ،جريدة صدى
العهد ،ص  ،۳العدد .۱۹۳۲ ،5۸۰

(ل)
● ●الئحة قانون العمال التي تنظر فيها اللجنة المختصة في المجلس النيابي اآلن ،جريدة
االخاء الوطني ،ص  ،1العدد .۱۹۳4 ،5۸5

● ●الئحة قانون للعمال العراقيين ،جريدة صدى العهد ،ص  ،۲العدد .۱۹۳۱ ،212

● ●ال سعادة ألمة بدون تهذيب فتياتها ،ابراهيم فهيم الخالدي ،جريدة االستقالل ،ص ،6
العدد .۱۹۲4 ،۳۳۷

● ●اللغة العامية ،مجلة لغة العرب ،ص  ،۸4الجزء الثاني ،آب ،السنة .۱۹۲6 ،4

● ●لغوي العرب في القرن الرابع عشر ،محمد مهدي العلوي ،مجلة لغة العرب ،ص ،۳۹
جزء اليوبيل من السنة السابعة.۱۹۲۹ ،
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● ● اللقاء قصة تحليلية ،صورة من صور الفن القصصي الحديث ،جريدة صدى العهد،
ص  ،4العدد .۱۹۳۱ ،351

● ●لماذا نسمي الحقائق مذاهب جديدة ،ابراهيم فهيم الخالدي ،جريدة األمل ص ،4
العدد  ۲۰ ،6۸كانون األول.۱۹۲۳ ،

● ●لماذا يتقدم الغربي ويتقهقر الشرقي ،مجلة الزنبقة ،ص  ،۱العدد  ۱،۳تشرين الثاني،
السنة األولى.۱۹۲۲ ،

● ●لمن القصور تكاثرت خيراتها ،قصيدة البائس،جريدة العالم العربي،ص 3العدد
.1927 ،1090

● ●ليس هناك تعدد آلهة ،شاعر متألم ،جريدة لسان العرب ،ص  ،۲العدد  ،56السنة
األولى.۱۹۲۱ ،

(م)

● ●المؤتمر التربوي ،جريدة صوت األهالي ،ص  ،1العدد  ،۱۰۳۳االثنين  3کانون األول،
السنة الثانية عشرة.۱۹45 ،

● ●مؤتمر الخالفة وشؤون الشرق ،كيف تنهض األمم الشرقية في محاربة االستعمار،
جريدة نداء الشعب ،ص  ،3العدد  ،۱۳۳حزيران.۱۹۲6 ،

● ●ما تراه العيون ،لمحمد تيمور ،مجلة لغة العرب ،باب المشارفة واالنتقاد ص ،419
الجزء  ،2من السنة .1929 ،5

● ● ماذا يقول الشرقي ،جريدة االستقالل ،ص  ،۲العدد .۱۹۲4 ،۱5۱

● ●ما لشوقي وما عليه ،كلمة األستاذ الزهاوي ،جريدة االستقالل ،ص  ۳العدد ،1049
.1927

● ●ما هكذا يكون النقد ،أما آن أن تنتهي فوضى األدب عندنا ،أ .ج ،جريدة النهضة العراقية،
ص  ،۲العدد .۱۹۲۸ ،۱4۸

● ●ما هكذا يكون النقد ،أما آن أن تنتهي فوضى األدب عندنا ،أ .ج ،جريدة النهضة العراقية،
ص  ،3العدد .۱۹۲۸ ،۱4۹
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● ●ما هو األدب ،أحدث تعريف له وتحديد لمعانيه ،بحث مختار من مكسيم غوركي
زعيم کتاب روسيا الحديثة  ،-3-ترجمة عباس حافظ ،جريدة الطريق ،ص  ،۳العدد
.1934 ،369

● ●مباحث في التبعية :كتاب السالح ،مجلة لغة العرب ،باب المكاتبة والمذاكرة،
ص ،3۱۱الجزء  ،5من السنة .۱۹۲۷ ،5

● ● المبادىء الفاضلة ،نبذة من آراء الرئيس ولسن ،جريدة العرب ،ص  ۱العدد ،۱۹۷
المجلد الثالث ۲۳ ،كانون الثاني ،السنة الثالثة ۱۹۱۹ ،الموافق  ۲۰ربيع الثاني.۱۳۳۷ ،

● ●المبدأ في األدب ،ز .ك ،جريدة االستقالل ،ص  ،3العدد .۱۹34 ،2255

● ●متى يرجع العالم إلى جماله الروحي ،عصر المادة يناهز الزوال ،جريدة صدى العهد،
ص  ،3العدد .۱۹۳۱ ،306

● ●المثل األعلى ،من محاضرات األستاذ الجليل الدكتور ناجي بك األصيل مجلة األقالم،
ص  ،۹۲العدد الثالث.۱۹۲۸ ،

● ● مثل أعلى ،جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد .۱۹۳3 ،۱۸۱۷

● ●مثل أعلى ،لطفي بكر صدقي ،جريدة األخبار ،ص  ،۳العدد  ۲۲6األربعاء ۱۸ ،كانون
الثاني.۱۹۳۳ ،

● ●المثل األعلى للمرأة الشرقية ،جريدة صدى العهد ،ص  ،1العدد .۱۹۳۲ ،426

● ●المثل األعلى للوطنية العراقية ،جريدة العالم العربي ،ص  ،3العدد .1929 ،1753
● ●المثل األعلى ووحدة األمة ،جريدة االخاء الوطني ،العدد .1932 ،198
● ●مثلنا األعلى ،جريدة الطريق ،ص  ،1العدد .۱۹۳4 ،356

● ●مجالتنا ،جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد .۱۹۲۷ ،۱۱۳

● ●المحتضرة ،عن اإلنكليزية ،لطفي بكر صدقي ،جريدة االخاء الوطني ص  ،3العدد
.1932 ،18

● ●محمود تيمور واألدب القصصي ،م .م ،جريدة االخاء الوطني ،ص  3العدد 10 ،6۰۹
نیسان.۱۹۳4 ،
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● ●المخزن العصري ،جريدة صدى العهد ،ص  ،۳العدد .۱۹۳۲ ،558

● ●مدرسة األلم ،محمد توفيق دياب ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،3العدد  ،424األحد،
 16آب.۱۹۳۳ ،

● ●المدرسة القديمة والجديدة ،قاسم خليل ،جريدة االخاء الوطني ،ص  5العدد ،209
.1932

● ●مذكرات القادري ،جريدة االستقالل ،ص  ،۲العدد .۱۹۲4 ،۳۷6

● ●مذهب السمبولیسم أو الشعر الرمزي ،لألستاذ خليل هنداوي ،مجلة الرسالة ص،۳۰5
العدد  ،33السنة الثانية.۱۹۳4 ،

● ●مرشد العمال وأصحاب الحرف والمعامل ،جريدة العندليب ،ص  ،3العدد ،47
.1936

● ●مستقبل الثقافة ،أ .ص .م ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۳العدد  6 ،477تشرين األول،
.۱۹۳۳

● ●مستقبل دولة العراق الجديدة ،وسياسة بريطانيا في وادي الرافدين ،خطبة هنري
دوبس ،المعتمد السامي األسبق ،جريدة االخاء الوطني ،ص  1العدد ۱۰ ،305آذار،
السنة الثانية.۱۹۳۳ ،

● ● مستقبل العرب ،جريدة الرافدان ،ص  ،1العدد .۱۹۲۲ ،۷6

● ● مسكين العامل ،جريدة العالم العربي ،ص  ،3العدد .۱۹۲۷ ،۱۰46

● ●مشروع فج لوزارة المعارف ،نحن في طور القراءة والدرس ،ال في طور التأليف
والترجمة،جريدة األخبار ،ص ،1العدد،۲۳۰االثنين ۲۳،کانون الثاني ،السنة الثانية،

.۱۹۳۲

● ●مشروع الفلس ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۳العدد .۱۹۳4 ،۳6۱

● ●مشروع الفلس ،متى يظهر لخير الوجود ،جريدة االستقالل ،ص  ۳العدد ،1975

..1933

● ●مشروع الفلس ،نحو التضامن الحقيقي ،جريدة العقاب ،ص  ،۱العدد .۱۹33 ،۲3
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● ●مشروع الفلس ،نريد العمل الجدي السريع في هذا الموضوع ،جريدة العقاب ،ص ،۱
العدد .۱۹۳۳ ،۱۳

● ●مشروع الفلس ،يد الشباب ،جريدة العقاب ،ص  ،1العدد .۱۹۳4 ،۲۲

● ●مشكلة الشرق والغرب وصراع الثقافات ،جريدة صدى العهد ،ص  ،۱العدد ،183

.1931

● ●مشكلة العمال في مصر وهياجهم ،جريدة الطريق ،ص  ،3العدد .۱۹۳4 ،389

● ●المصنوعات الوطنية ،رزينة الزهاوي ،جريدة االخاء الوطني ،ص  4العدد ،۱۸۸
.۱۹۳۲

● ●مصيبة األدب في هذا البلد ،يوسف يعقوب مسكوني ،جريدة الطريق ص  ،۳العدد،419
.1934

● ●المعارف ،جريدة زوراء ،ص  ،۱نومرو  ۲4 ،6۰۳محرم الحرام ،سنة  ،۱۲۹۳السبت
 7شباط ،سنة  ،۱۲۹۱السنة السابعة.

● ● المعارف ،جريدة زوراء ،ص  ،۱نومرو  ۲ ،۸۱۷شهر ربيع اآلخر سنة  ،۱۲۹6السبت
 ۳۱مارت ،سنة  ،۱۲۹5السنة العاشرة.

● ●معجمنا أو ذیل لسان العرب ،مجلة لغة العرب ،ص  ،۸۳۳الجزء  ۱۱عن شهر تشرين
الثاني (نوفمبر).۱۹۲۹ ،

● ●مفتاح القلوب ،مجلة لغة العرب ،ص  ،65۰الجزء  9من السنة .۱۹۲۸ ،6

● ●مقالة في المعارف ،الناس ،إما عالم أو متعلم والباقي همج ،جريدة زوراء ،ص ،۱
نومرو  3 ،۳۰6شوال ،سنة  ،۱۲۸۹السبت  ۲کانون أول سنة  ،۱۲۸۸السنة الرابعة.

● ● مقام الرواية في األدب ،عبدالغني شوقي ،جريدة الفضيلة ،ص  ،4العدد 9 ،15/۷5
حزيران ،السنة الثالثة.۱۹۲۷ ،

● ●مقتبسات ،جريدة زوراء ،ص  ،۲العدد  ،۱4۳۳السبت  ۱۲شوال ،سنة ۱۹ ،۱۳۰۷

مایس ،سنة  ،۱۳۰6السنة الحادية والعشرون.

● ●مقدمة ،جريدة زوراء ،ص  ،۱نومرو  5 ،۱ربيع األول ،سنة  ۳ ،۱۲۸٦حزيران سنة
 ،۱۲۸5السنة األولى.
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● ●مقدمة صدى بابل ،جريدة صدى بابل ،ص  ،1العدد األول ،السنة األولى ۲۷ ،رجب،
 ۱۳ ،۱۳۲۷آب.۱۹۰۹ ،

● ●المكتبة العصرية ،لصاحبها ابراهيم حلمي العمر ،جريدة صدى العهد ص ،۳
العدد.1932 ،681

● ●مكتب الصنايع ،جريدة زوراء ص  ،۱نومرو  ۲۷ ،۲6۹جمادی األولی سنة ،۱۲۸۹
السبت  ۲۲تموز ،سنة  ،۱۲۸۸السنة الرابعة.

● ●من األعماق ،جريدة االستقالل ،ص  ،۳العدد .۱۹3۳ ،۱۹5۲

● ●منافع النقد ،ابن جال ،جريدة العراق ،ص  ،۱العدد  ،۳۷۲السبت  ۱۳آب ،السنة الثانية،
.۱۹۲۱

● ●مناورة ولكنها مناورة فاشلة ،ف ،جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد  4 ،۱55آذار ،السنة
الحادية عشرة.۱۹۳۱ ،

● ●المنتخب من شعر أبي شادي ،مجلة لغة العرب ،باب المشارفة واالنتقاد ص ،5۱
الجزء  ،1من السنة الخامسة.۱۹۲۷ ،

● ●من الدجيلي ،كاظم الدجيلي ،مجلة لغة العرب ،ص  ،3۱جزء اليوبيل من السنة
السابعة.۱۹۲۹ ،

● ●المنديل ،للدكتور أحمد زكي أبو شادي ،مجلة النشء الجديد ،ص  ۱۱۹الجزء ،۲
جون ،السنة .۱۹۲۸ ،۲

● ●من شيء إلى آخر ،مجلة األقالم ،ص  ،۱۹5العدد الخامس.۱۹۲۸ ،
● ●من مصائب العمال ،جريدة الطريق ،ص  ،۲العدد .۱۹۳4 ،۳۲۱
● ●المنهج ثم العمل ،جريدة العراق ،ص  ،1العدد .۱۹۲۲ ،643

● ●مني وإلي ،ابراهيم صالح شکر ،جريدة الزمان ،ص  ،۱العدد .۱۹۲۷ ،1

● ●الموقف السياسي ،ماذا في أوروبا ...سبب نجاح البلشفية ،جريدة الرافدان ص ،۱
العدد .۱۹۲۲ ،۱۳4

● ● موقف الشباب من النزعات التجديدية  ،-۱ -جريدة صدى العهد ،ص  ۱العدد ،732
.1933
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● ●موقف الشباب من النزعات التجديدية  ،-۲ -جريدة صدى العهد ،ص  1العدد ،733
.1933

● ●موقف الشباب من النزعات التجديدية  ،-۳ -جريدة صدى العهد ،ص  ۱العدد ،734
.1933

● ●موقف الشرق إزاء الغرب ،جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد .۱۹۲۹ ،1414
● ●موقف الشرق بإزاء الغرب ،جريدة نداء الشعب ،ص ،3العدد .۱۹۲6 ،۷۸

(ن)

● ●نحن نتلقى مدنية أوروبا ثم نبقى عرب ًا شرقيين ،جريدة الزمان ،ص  1العدد .1927 ،5

● ●نحن والغرب ،كيف نعمل وكيف يعملون ،جريدة االستقالل ،ص  ۳العدد ،۱۰6۳
.1927

● ●نحن وهم ،جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد  19 ،۱4۷6أيار.۱۹۳۰ ،

● ●نريد أدب ًا قومي ًا ،عراقي ًا ،د .م ،جريدة االستقالل ،ص  ،۳العدد .۱۹۳4 ،2258

● ●نريد ثورة فكرية ،صفاء خلوصي ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،1العدد  ،۷۱۳السنة
الثالثة.۱۹۳4 ،

● ●نزعة من نزعات األدب القصصي ،هدم للتقاليد البالية ،محمود أحمد السيد ،جريدة
االستقالل ،ص  ،1العدد  5 ،1095تموز.۱۹۲۷ ،

● ●نصرة الحق واجبة ،قصيدة لمصطفى جواد ،مجلة لغة العرب ،ص  ،۳۰5الجزء  ،4من
السنة .۱۹۲۹ ،۷

● ●النضال بين الوطنية واالستعمار في الشرق األدنى  ،۱۲-الفصل الثاني من العصور
الوسطى إلى العصر الحديث ،الفكرة الوطنية الحديثة تأليف الكاتب األلماني الدكتور
هانز کوهن ،ترجمة اسماعيل الغانم ،جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد  ،۱۷۹۳السنة
الثالثة عشرة.۱۹۳۳ ،

● ●النضال بين الوطنية واالستعمار في الشرق األدنی  ،۱۳-الفصل الثاني من العصور
الوسطى إلى العصر الحديث ،الفكرة الوطنية الحديثة ،تأليف الكاتب األلماني الدكتور
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هانز کوهن ،ترجمة اسماعيل الغانم ،جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد1794،16

كانون الثاني ،السنة الثالثة عشرة .۱۹۳۳

● ●النضال بين الوطنية واالستعمار في الشرق األدنی  ،-16-الدين والوطنية تألیف

الكاتب األلماني الدكتور هانز کوهن ،ترجمة اسماعيل الغانم ،جريدة االستقالل،
ص ،۱العدد  5 ،۱۸۰۸شباط ،السنة الثالثة عشرة.۱۹۳۳ ،

● ●نظرات في علم التاريخ ،ن .األيوبي ،جريدة االخاء الوطني ،ص  3العدد ،55األحد،
 4تشرين األول.۱۹۳۱ ،

● ●نظر إلى األدبيات العتيقة والجديدة ،جريدة زوراء ،ص  ،۱نومرو  4 ،869ذو القعدة،
سنة  ،۱۲۹6الثالثاء 9 ،تشرين األول ،سنة  ۱۲۹5السنة الحادية عشرة.

● ●نفط العراق ،النفط في العراق يخلق شعب ًا جديد ًا ،معلومات تاريخية ،فنية اقتصادية،
عن مجلة «نفط العالم» األميركية ،جريدة االخاء الوطني ص  ،۱العدد  ،۳۳6الخميس،

.۱۹۳۳

● ● النقد األدبي ،عباس حلمي ،جريدة الزمان ،ص  ،4العدد  ۱۲ ،۹آب السنة األولى،
.۱۹۲۷

● ●النقد األدبي ،كلمة للمنصفين ،أ .خالد ،جريدة مرآة العراق ،ص  3العدد ۱۷ ،5

كانون األول ،السنة األولى.۱۹۲4 ،

● ●النقد األدبي وكيف يجب أن يكون  ،-۲-محايد ،جريدة االخاء الوطني ص  ،۳العدد
 ۱۲ ،۷44أيلول.۱۹۳4 ،

● ●نقد قصة مها ،مجلة لغة العرب ،باب المكاتبة والمذاكرة ،ص  44الجزء  ،۱من السنة
.۱۹۲۷ ،5

● ●النقد النزيه والخصومة الشريفة ،ع .الناصري ،جريدة العالم العربي ،ص  ،3العدد
.1927/11/19 ،1138

● ●النقد هناك وهنا ،جمیل صدقي الزهاوي ،مجلة االصابة ،ص  ،3العدد الرابع.۱۹۲6 ،
● ●نكبة فادحة تحل بالفالح العراقي ،واجب الحكومة في إسعافه ،جريدة االخاء الوطني،
ص  ،۱العدد .۱۹۳4 ،6۱۰
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● ●نكبة الفالح ،قصيدة للزهاوي ،مجلة لغة العرب ،ص  ،5۲۹الجزء  ۷من السنة  5عن
شهر تموز/يوليو.۱۹۲۹ ،

● ●نهاية ،قصة تحليلية واقعة ،جريدة االستقالل ،ص  ،۳العدد .۱۹۳۲ ،1816

● ●نهضة األدب العصري ،أحمد زكي أبو شادي ،مجلة لغة العرب ،ص  ،۲۳۱الجزء ،4
من السنة .۱۹۲۷ ،5

● ●النهضة العربية الجديدة  ،-1-جريدة الموصل ،ص  ،1العدد  ۷۳4السبت ۱۷ ،تشرين
الثاني.۱۹۲۳ ،

● ●النهضة في الشرق وروح االجتماع  ،۱-حارث ،جريدة العالم العربي ص  ،1العدد
 ۱5 ،۱۷۳تشرين األول ،السنة األولى.۱۹۲4 ،

● ●النهضة في الشرق وروح االجتماع ،مقالة  ،۲-جريدة العالم العربي ص  ،۱العدد
 ۲۳ ،۱۸۰تشرين األول ،السنة األولى.۱۹۲4 ،

● ●النهضة في الشرق وروح االجتماع ،مقالة  ،۳جريدة العالم العربي ،العدد ۲6 ،۲۰۹

تشرين الثاني ،السنة األولى.۱۹۲4 ،

● ●نهضة اليابان وتأثير روح األمة في النهضة ،طه الهاشمي ،مجلة لغة العرب ،باب
المكاتبة والمذاكرة ،ص  ،۳۰۷الجزء  ،۷من السنة .۱۹۲۷ ،5

● ●النور بدل األخالق ،مجلة لغة العرب ،باب المشارفة واالنتقاد ،ص  5۸۳الجزء ،5
السنة  ،۱عن شهر تموز (يوليه) ،سنة .۱۹۲۹

(هـ)

● ●هدم نظرية الترويض العقلي ،أحمد حقي الحلي ،جريدة االخاء الوطني ص  ،4العدد
.۱۹۳۳ ،4۰۸

● ●هذا العالم المادي وحضارته الفاسدة الزائفة ،جريدة صدى العهد ،ص  4العدد ،407
.1931

● ●هذا العصر المريض ،جريدة صدي العهد،ص ،4العدد.۱۹3۱ ،۳۳۹
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● ●هذه الورقة الواردة إلينا من أحد الذوات المعنونة (باالستغراب) ،جريدة زوراء ،ص،۱
نومرو  ۷ ،۲۲۲ذي الحجة ،سنة  ،۱۲۸۸السبت  5شباط ،سنة  ،۱۲۸۷السنة الثالثة.

● ●هل صحا الشرق من سباته؟ جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد .۱۹۲۷ ،1058

● ●هل يجتمع الشرق بالغرب؟ أم يبقى متخلف ًا عنه ،جريدة االستقالل ،ص  ،1العدد
.1924 ،379

● ●هل يعود العالم الروحاني فيحل محل العهد المادي الحاضر ،جريدة صدى العهد،
ص ،۳العدد .۱۹۳۱ ،34۹

● ●هموم األديب في هذه البالد ،حسن البصري ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،4العدد
 ۳ ،603نیسان.۱۹34 ،

● ●هواجس األرق (الكل باطل وقبض الريح) ،لطفي بكر صدقي ،جريدة االخاء الوطني،
ص  ،۳العدد .۱۹۳۱ ،۷۲

● ●هيكل الماضي ،على مسرح الحياة  ،-3-محمود أحمد ،جريدة العراق ص  ،۳العدد
.1923/8/19 ،1008

(و)

● ●واجبنا حيال الطبقة الفقيرة ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۱العدد .۱۹۳۳ ،375

● ●وثبات اللغة العربية ،حظ العراق منها في الماضي والحاضر ،بديع شريف العاني،
جريدة االخاء الوطني ،ص  ،۳العدد  ۱۹ ،6۸تشرين األول .۱۹۳۱

● ●وحي الفن ،المجموعة الرابعة ،عبدالحق فاضل ،مجلة المجلة ،ص ،3۸۷-3۸6
العدد  16 ،8تشرين الثاني ،السنة األولى.۱۹۳۹ ،

● ● وداع ًا أيها الشرق ،مجلة لغة العرب ،باب المشارفة واالنتقاد ،ص  ۳۷۹الجزء  6من
السنة .۱۹۲۷ ،5

● ●الورد األبيض ،مجموعة أقاصيص مصرية وصورة من الفن القصصي الحديث ،محمد

أمين حسونة ،لناقد أدبي عراقي ،جريدة االخاء الوطني ص  ،3العدد 3۰ ،5۲۲

تشرين الثاني.۱۹۳۳ ،
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● ●الوطنية في الماضي والحاضر ،لكاتب يعرفه القراء ،جريدة االستقالل ص .۱۹۳۱ ،۱
● ●وقائع جلسات لجنة االنتدابات في عصبة األمم عن أحوال العراق سنة  ،۱۹۳۰جريدة
األخبار ،ص  ،4العدد  ۸ ،۱۷4آذار.۱۹۳۲ ،

(ي)

● ●يجب أن نحيا لتحقيق مثل أعلى ،جريدة االخاء الوطني ،ص  ،1العدد .۱۹۳۳ ،۳5۲

● ●اليقظة الفكرية في النجف ،جريدة االستقالل ،ص  ،3العدد  ۲۸ ،1444شباط.1929،
● ●يوبيل العالمة الكرملي ،مرشد خاطر ،مجلة لغة العرب ،ص  ،5۳جزء اليوبيل من
السنة السابعة.۱۹۲۹ ،

● ●يوبيل الكرملي ،عبدلله مخلص ،مجلة لغة العرب ،ص  ،34جزء اليوبيل من السنة
السابعة.۱۹۲۹ ،

● ●يوبيل الكرملي ،أحجية من يفسرها للعراق ،ابن زريق ،مجلة لغة العرب ص  ،۸۸جزء
اليوبيل من السنة السابعة ،۱۹۲۹ ،وقد نشرت في جريدة االستقالل ،ص  ،۱العدد

.1928 ،1328
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