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                                                Abstract 
This  paper deals with the form ( style) of expression in standard Arabic in modern time, After liberation of 

this style from the artificiality of rhetoric, it still tended to imitate the literary styles of a famous old writers, Also its 
expressions were still old, so a lot of distinguished modern critics called for liberation of this style from imitation, 
and called for a modern Arabic language.  Also they called for abandoning strange diction and old forms from the 
style. The conservative writers who tended to imitation of style resisted this call, so a violent critical conflict was 
between the two parts from 1920 to 1925, But this literary conflict had been  ended by success of modern critics 
‘call. So Arabic style of expression became simplified one, and its language became modern after this era which 
ended in 1925.  
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 ملخص 
ألول من الُكّتاب في تحرير أسلوب التعبير العربي من قيود البديع، ظهرت نخبة ممتازة من النقاد ُيالحظ أّنه بعد أْن نجحت جهود الرَّعيل ا

ْن تحّرر من إسار البديع، إاّل أنه ما زال يميل إلى تقليد أساليب بعض الُكّتاب  ندالقدماء ع واألدباء الرّواد، الذين الحظوا أن هذا األسلوب، وا 
( لتيسير هذا األسلوب ولغته، ونقدوا نزعة 0291-0291ذلوا جهودًا متميّزة بين عامي )بم قديمة غير معاصرة، لذا المحافظين، وما زالت لغته عنده

على تصوير جهود أكبر هؤالء النقاد واألدباء الرّواد، وهم: المنفلوطي، وجبران، والعقاد،  -لإليجاز –التقليد وعدم المعاصرة فيه، وقد اقتصر البحث 
 ، وطه حسين، والمازني.وميخائيل نعيمة

ألن جهود ونقد األسلوب قد ضعفت، بعد ذلك، ألسباب عّدة سنخلص إليها في نهاية  0291عام بنا نهاية هذه الحقبة ويالحظ أننا قد حّدد
ب ولغته ما بين عام البحث، ولكن على الرغم من هذا الضعف، فإن الجهود الخصبة التي بذلها هؤالء النقاد خالل الحقبة المتألقة في نقد األسلو 

نما أثمرت، وآتت أكلها، على نحو ما0291و0291)  .نرى في البحث، إذ نخلص إلى أهم نتائجهس (، لم تذهب ُسدى، وا 

 مقدمة
يالحظ الباحث المعني بحركة النقد األدبي العربي الحديث أن 

"نقد  عقد العشرينيات من القرن العشرين قد كان متميزًا حقًا في مجال
( على وجه 0291و 0291األسلوب ولغته"، وال سيما ما بين عامي )

هذا وكان من أبرز فرسان النقد في  حسين،التحديد، حتى إن طه 
التي خاَض فيها  (0)إلى تلك الحقبة اد بأخرة من حياته، حين عالعقد

كانت  قّرر أنهاأعنف معركة نقدية حول " تيسير األسلوب ولغته"، قد 
ا لم تمِض مع رياح حقبة خصبة ونافعة حقَا، إذ قال عنها:" إنه

   .( 9)"الشتاء " الصيف أو رياح
 وُيالحظ أنه ُقيضت لدعوة تيسير األسلوب في تلك الحقبة
المحّددة نخبة من النقاد واألدباء المجّددين، مازلنا نعدهم من الرّواد 

حوالي قرن من الزمان،  على الرغم من مرورإلى اآلن،  المتميزين
نعيمة  لالمنفلوطي وجبران والعقاد وطه حسين وميخائيوهم: 
آلرائهم  ، وسنرى أن معظم هؤالء ،حين كانوا يعرضونوالمازني

سير األسلوب ولغته ومعاصرتهما، كانوا أيضا الخاصة قي ضرورة تي
شن حمالت عنيفة على أنصار المدرسة األسلوبية ال يترددون في 

 المحافظة، التي كانت خالل هذه الحقبة قوّية أيضًا، ولها أنصارها
وكان يتزعمها الكاتب الكبير مصطفى صادق الرافعي،الذي كان 

شّكك في نواياهم يإذ كان صلبًا وعنيفًا في ردوده على نقد المجددين، 
نجحت ، كما قال:"  ومقصدهم من هذه الدعوة، التي كان يخشى إذا

يضطر الناس بعد حين إلى أن  أنْ أن تضعف اللغة ويذوى عودها، و 

ومن الالفت أن دعوة التيسير كانت قد  (3)"ةيترجموا العربية إلى العربي
ّدت إليها ش الحت تباشيرها في مصر، خالل هذه الحقبة، وأنها قد

البعيد، إذ كان جبران ينفر من  مامن مهجره ةجبران وميخائيل نعيم
ان وك األسلوب التقليدي الذي كان يراه شائعًا في الشرق العربي،

، لذا فقدبادر في أول هذه الحقبة ، (4)"القشرة اللفظية"يسميه أسلوب 
وكتب مقااًل وحيدًا حول ضرورة معاصرة اللغة العربية واألسلوب، 

مظهر من مظاهر هي " وضرورة تيسيرهما ، وقد ذهب إلى أن اللغة 
، وقد أرسل )1(االبتكار"، وأن  مستقبلها مرهون "بفكر كّتابها المبدع "

. وقد 0291هذا المقال إلى مجلة " الهالل" القاهرية، ونشر عام 
في اللغة واألسلوب، وذهب إلى أنهم  خالله أنصار التقليد مهاج

"ناسجو كفنها، وحافرو على العربية، فهم كما يقول: يشّكلون خطرًا 
طويلة عنيفة،  ، فكتب مقالةةخائيل نعيميثم أعقبه صديقه م ،)6(قبرها"
واألسلوب، وهاجم خاللها أيضًا  قّدم فيها آراء ممتازة في اللغة ةساخر 

"، بنقيق الضفادعأنصار التقليد والمحافظة علْيها، الذين شبَّه نقدهم" 
ه المقالة النقدية في كتابه" الغربال"، الذي أرسله من وقد نشر هذ

 .0293نيويورك إلى القاهرة، ليقّدمه العقاد، ولينشر عام 
وقد يتساَءل الباحث المعني بالموضوع عن الدوافع التي دفعت 

ى االلتقاء حول دعوة تيسير اللغة العربية إلهؤالء النقاد الرّواد 
بة، على اختالف ثقافاتهم واألسلوب ومعاصرتهما في هذه الحق

هي الغيرة على العربية والخوف من  هل.. واتجاهاتهم؟: وأماكنهم
ضعفها وموتها، إذا جمدت وتخّلفت عن مواكبة حضارة العصر، كما 
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حدث لالتينية من قبل، وهو ما أشار إليه صراحًة بعض هؤالء 
من هل هي حاجة" ناشئة الُكّتاب" في تلك الحقبة إلى  األعالم؟! أم

ُيضيء لهم طبيعة أسلوب التعبير وكيف يتسّنى للكاتب امتالك 
أسلوبه الخاص ولغته، وذلك بعد سقوط أسلوب "البديع" وتحرر 

فقد استشعر "ناشئة الكّتاب" الحاجة إلى هذا، بدليل  األسلوب منه؟
أسلوبه  امتلك ويسألونه: كيف مبكراً  أنهم كانوا يلحّون على المنفلوطي

أساليب  هم باالبتعاد عن تقليدفكان أن نصح ؟ زالمتحرر الممتا
في  كان أسلوبه هو نفسه، ودعاهم لوو غيرهم من الكّتاب المشهورين، 

رائدة كتبها حول األسلوب، إلى أن يطلق الكاتب نفسه على  ةمقال
 كان أم هل  )7(أسلوبه الخاص سجيتها أثناء الكتابه، ألن لكل كاتب
بية المحافظة كانوا اليترددون في السبب أن أنصار المدرسة األسلو 

رّدة فعل عند النقاد  فأحدَث  هذا النقد  نقد المجددين نقدًا الذعًا،
مما اضطرهم إلى إعالن الثورة عليهم، وتبيان  األدباء المجددين،و 

تهافت آرائهم؟!.... كذلك قد يتساءل الباحث في الموضوع عن 
 : مااكمذه المجددون يو المقصود بهذا األسلوب الميّسر، الذي دعا إلي

ن في و ّتفق هؤالء المجددا؟ وهل أو خصائصههي أبرز سماته 
تصوراتهم له، وتحديدهم لخصائصه اتفاقًا تامًا، أو ظلت بينهم 
خالفات طفيفة حوله، كما وصفها العقاد في مقدمته لكتاب "الغربال" 

وأخيرًا قد نتساَءل عن دعوة  ثم أشار طه حسين إلى هذا أيضًا؟!
يسير هذه التي دعا إليها كبار النقاد واألدباء، وخاض بعضهم في الت

سبيلها صراعًا عنيفًا مع المحافظين الرافضين لها: هل انتصرت بعد 
الجمود هو و هذه الحقبة المحددة، أم هل أخفقت، وظل أسلوب التقليد 

   بعدها...؟السائد 
، 0291 وأخيرًا قد نتساَءل أيضًا: لماذا حدّدنا حقبة البحث بعام

 ولماذا ضعفت معركة األسلوب النقدية ُبعيده؟
فهذه األسئلة هي التي حفزت في الغالب إلى القيام  ..وبعُد.
الموضوع، لذا سنحاول في معالجته تقديم صورة  فيبهذا البحث 

 المجددون متكاملة مترابطة للجهود المتفاوتة التي بذلها هؤالء األعالم
ثم نقوم بعد ذلك (، 0291-0291)ة المحدد حقبةفي تلك ال خاصة

 بحيده وعلمية السابقةهذه األسئلة بمحاولة اإلجابة عن جميع 
ليه هذا البحث من نتائج إما قد يخلص  خالل وذلك من، ةوموضوعي
 في النهاية.

 م بأسلوب البديعد  ط  ص  الصحافة العربية ت  
اهتزززز المجتمزززع المصزززري خاصزززة، والعزززالم العربزززي عامزززة، حزززين 

وقزززد علزززى احزززتالل مصزززر وغززززو فلسزززطين،  0721يون عزززام أقزززدم نزززابل
ذا هو قد  ) تشامبليون(معه نخبة من العلماء من أمثال  اصطحب ، وا 

معززه مطبعزززة، ليصززدر مزززن خاللهززا صزززحيفة ، ويطبززع نشزززرات  حضززرأ
 زوه مزززا لبزززث أن أخفزززق ، لزززيحكمغزززولكزززن  (1)يوزعهزززا علزززى المصزززريين

هززو  أوروبززة الجديززدة. مصززَر بعززده حززاكٌم مسززلٌم مسززتنير، أدرك سززّر قززوة

محمزززد علزززي، فكزززان أن حزززاول إنهزززاض مصزززر علمًيزززا، لتلحزززق بالركزززب 
بعززززوث الطززززالب إلززززى فرنسززززا وغيرهززززا مززززن األوروبززززي المتقززززدم، فأرسززززل 
ثززم أصززدر  (2)0102بززوالق " عززام  مطبعززة "األقطززار األوروبيززة وأنشززأ 

" الوقزززززائع ، ثزززززم صزززززحيفة 0199عزززززام  " جرنزززززال الخزززززديوي "صزززززحيفة 
التي أسند رئاسزة تحريرهزا إلزى رائزد بزارز مزن رّواد النهضزة  المصرية "

 .(01)0140عام  رفاعة الطهطاويالحديثة هو الشيخ 
ثزم مزا لبثززت المطزابع أن انتشززرت شزيًئا فشزيًئا فززي أقطزار الززوطن 

ن هزززذا أن أخزززذت الصزززحف تظهزززر وتززززداد فزززي عزززالعربزززي، وقزززد نجزززم 
صزدارها بعززض النصزف الثزاني مزن القزرن التاسززع عشزر، إذ بزادر إلزى إ
" نزهززة األفكززاراألعززالم الكبززار مززن المفكززرين واألدبززاء، مثززل صززحيفة " 

، المززززويلحي ومحمززززد جززززالل عثمززززان إبززززراهيم ان :بززززالتززززي أصززززدرها الكات
وصزحيفة " عبزد ا  النزديم"  التي أصزدرها الكاتزب" األستاذ" وصحيفة  
لزى ، ععبد الرحمن الكزواكبيالتي أصدرها المفكر المشهور  " الشهباء"

رفاعززززة " بعززززد الشززززيخ  " الوقززززائعحززززين تززززوّلى رئاسززززة تحريززززر صززززحيفة 
الشزيخ محمزد رائزد كبيزر آخزر مزن رواد الفكزر والنهضزة هزو  الطهطاوي

 .(00)عبده
الصزززحف ينبغزززي أن تصزززدر بانتظزززام ، وكزززان هزززذا ولمزززا كانزززت 

، ينبغززي أن يعلمزززه القززارر وينتظزززره، لززذا شزززعر يحتززاإ إلزززى دقززة توقيزززت
أن انتظزززام صزززدور الصزززحيفة، يحتزززاإ إلزززى سزززرعة المحزززّررون والكتّزززاب 

إنجاز في الكتابزة، ويزدعو إلزى رشزاقة فزي اإلْعزَداد، ثزم أخزذوا يشزعرون 
أّن ثمززة فرًقززا كبيززًرا فززي الوقززت ، بززين أن ينجززز الكاتززب مقالتززه، مصززّوًرا 
أفكززاره ومشززاعره فيهززا بأسززلوب حززر منطلززق، وبززين أن يكتبهززا بأسززلوب 

، مثزل: السزجع والجنزاس والطبزاق والتوريزة، متكّلزف، ُمثَقزل بقيزود البزديع
وكان أسلوب المحسنات البديعيزة مزا زال سزائًدا ومسزيطًرا علزى أسزلوب 
التعبير خالل القرن التاسع عشر، ومعروف أن هذا األسزلوب قزد شزاع 

ابزن العميزد والصزاحب بزن في القرن الرابع للهجرة ، من خالل كتابزات 
، وكزان هزذا األسزلوب مقبزواًل ريزريالح، ثزم بزديع الزمزانومقامات  عباد،

شزززيًئا مزززا فزززي البدايزززة، لكنزززه ظزززل يتزززردى، ويوغزززل فزززي التعقيزززد اللفظزززي 
ل فزززي العصزززور المتزززأخرة روح تزززوالصزززنعة البديعيزززة مزززع الززززمن، حتزززى ق

بززداع األدبزززي ، وروح الفكزززر العميزززق.  إذ أخززذ الكاتزززب فيزززه يضزززحي اإل
لفززظ والزخرفزززة ال سززبيل موسززيقىبالمعززاني والفكززر ووهززج المشززاعر فزززي 

 :حتى وصفه أحد الشعراء بقوله (09)البديعية

 كزْن ُيفزرقزعُ زَخزلزيٌّ مزن المعزنى ول        ( ُبنزدق  )كزفزارغومزا مثزلزُه إال 

قيود البديع على أسزلوب التعبيزر  ةسيطر لونحسب أن خير مثال 
، الزذي رفاعزة الطهطزاويلشزيخ اكتزاب خالل القزرن التاسزع عشزر، هزو 

برائد النهضة المصرية، فنحن نجده حين وضزع كتاًبزا يسزجل  يوصف 
انطباعاتزه  عزن الحضزارة األوروبيزة فيه مشاهداته في فرنسزا، ويصزور 

الحديثة، يجاري أسلوب التعبير السائد في عصره، فيجعل لهذا الكتاب 
وهززو  خززيص بززاريز"تخلززيص اإلبريززز فززي تلعنوانززًا بززديعًيا معقززدًا هززو: " 
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" درة عنززززوان يززززذكرنا بعنوانززززات كتززززب الحريززززري، مثززززل عنززززوان كتابززززه: 
بل في كالم األعراب" "ُمْلحة اإلعراب  أوالغواص في أوهام الخواص" 

 أعقد بديعًا، وأكثر غموضًا. الطهطاويعنوان أن  نالحظ
سيطرة أسلوب  وأما خير من صّور حال الكتابة العربية في ظل

إذ  عبزاس محمززود العقززاد،عبيزر، خززالل هززذا القزرن، فهززو البزديع علززى الت
: " كانززت قوالززب محفوظززة، الحززال بقولززه عززن الكتابززة يصززور هززذهنجززده 

تنقززل فززي كززل رسززالة، ويزززإ بهززا فززي كززل مقززام، وكانززت أغززراض الكتابززة 
ولهجزززة إلقائهزززا، ووحزززدة  هاسزززنة بنصزززبعزززد سزززنة اد كخطزززب المنزززابر، ُتعززز

قزززززول ... مزززززا ت فقزززززهُ ال ت حاكيزززززة،موضزززززوعاتها، كأنهزززززا ُتعزززززاد مزززززن آلزززززة 
وانحصرت الزذخيرة اللفظيزة فزي أسزجاع مبتذلزة، وأمثزال مزرّددة وشزواهد 

 .(03)مطروقة"

 الرواد يدعون إلى تحرير أسلوب التعبير
الززدعوة إلززى تحريززر أسززلوب  يوكززان مززن أشززهر هززؤالء الززرّواد فزز

، الزذي أصزدر مبزارك يالشزيخ علزالكتابة من قيزود المحسزنات البديعيزة 
مزززن إصزززدارها وكززان هدفزززه ، 0171عزززام  " روضزززة المزززدارس"حيفة صزز

إحياء اللغة العربية، وبعث األدب العربي القديم، في عصزوره الذهبيزة، 
قبززل سززيطرة أسززلوب البززديع عليززه، وكززان هززذا الرائززد يززدعو إلززى تحريززر 
أسلوب النثر العربي، وتيسير لغتزه، حتزى يكزون أسزلوًبا حزديثًا مفهومزًا، 

 عبززد ا مززات مززن األذهززان وكززان يززؤازره فززي هززذه الززدعوة ُيقززّرب المعلو 
ؤون التالميززذ، زتهززتم بشزز " روضززة المززدارس"، وكانززت صززحيفة (40)فكززري

وتززوزع علززيهم مجانززا، وتتززيب للموهززوبين مززنهم فرصززة الكتابززة فيهززا، لززذا 
كان لها دورها وأثرها الكبيران فزي تطزوير اللغزة واألسزلوب، واألخزذ بيزد 

حتزززى يمكزززن  صزززبري إسزززماعيلأمثزززال الشزززاعر  بعزززض الموهزززوبين، مزززن
" قززد وجززدت لهززا ُمتنّفسززًا فززي هززذه اإلحيززاء الشززعريالقززول: إن مدرسززة " 

  .(01)المجلة
ويالحظ أن أشهر الداعين إلى تحرير أسلوب التعبير فزي نهايزة 

جمزززال الزززدين القزززرن التاسزززع عشزززر، كزززانوا مزززن تالميزززذ المفكزززر الكبيزززر 
الء مثزززل أسزززتاذهم، كزززانوا ُدعزززاة فكزززر ألن هزززؤ  طبيعزززي،، وهزززذا األفغزززاني

وكزان  واللغة هي وعاء فكزر، ،هونهضة للعالم العربي اإلسالمي وتحرر 
 أمزززين،عبزززد ا  النزززديم، وعبزززد السزززالم المزززويلحي، وقاسزززم مزززن أبزززرزهم: 

براهيم القاني، وعلى مظهر، وسعد زغلول.  وا 
الزززدعوة إلزززى تحريزززر األسزززلوب مزززن  علزززى أّن أشزززهرهم تزززأثيًرا فزززي

أديزززب .   أمزززا محمزززد عبزززده أديزززب اسزززحق والشزززيخيزززة اللفظيزززة كزززان لالح
فقززد دعززا فززي مقاالتززه إلززى تحريززر األسززلوب الكتززابي مززن زخززرف  اسززحق

البززززديع والتعقيززززد البالغززززي، ونعززززى علززززى كتّززززاب عصززززره إغززززراقهم فززززي 
وتمّيز بأنه  اللغة. والجناس وغريبالمحسنات البديعية، وتكلف السجع 

واألسزززلوب  وضززرورة أن تصززور اللغززة "" صززناعة الكتابززة تحززدث عززن 
، ثزززم راح يبزززين العالقزززة بزززين وأوضزززب طريزززقالمعززاني مزززن أقزززرب وجزززه، 

جديززدًا فززي وقتززه، بززل كززان وتفكيززر صززاحبه، وكززان نهجززه هزذا  األسزلوب
 .(06)نقدًا الذعًا لنمط الكتابة، الذي كان سائدًا آنذاك في الصحف

الززدعوة إلززى  ييرًا فززفقززد كززان أكثززر تززأث الشززيخ محمززد عبززدهوأمززا  
بعزززض  تحزززرر األسزززلوب الكتزززابي، وذلزززك مزززن خزززالل تزززأثيره الشزززديد فزززي

" التزي " الوقزائع ُقرائزه فزي صزحيفة  تالميذه ومريديه الُكثر، ومن خزالل
، فحززاول تحريززر الكتابززة فيهززا مززن الشززيخ الطهطززاويم تحريرهززا بعززد ّسززلت

كتابتزه  إسار البديع والتكلف، وقزد أخزذ هزو نفسزه يحزاول  الزتخلص فزي
من أسلوب المحسنات ، والتحرر منزه، وقزد الحزظ بعزض الدراسزين أن 

" قززد الن وسززهل إْذ لززم يكززن لديززه  الوقززائع"  يفزز الشززيخ اإلمززامأسززلوب 
، وقززد شززجع  هززذا الرائززد (70)وقززت للتززأّنق فيززه، ألنززه يخاطززب الجمززاهير"

الكبيززر مريديززه وطالبززه الكثززر علززى التحززرر فززي أسززلوب التعبيززر، فكززان 
مقدمزة هزؤالء  فزي ثمرت دعوتزه فزي بعزض الموهزوبين مزنهم، وكزان أن أ

 .مصطفى لطفي المنفلوطي

 المنفلوطي رائد تحرير األسلوب
محمزززززد  الشزززززيخ اإلمزززززامعلزززززى  0294-0176 المنفلزززززوطيدرَس 

في األزهر الشريف، فأعجب بأستاذه، وتقزرب منزه، فرعزاه الشزيخ عبده 
ة تحززززرر الكاتززززب فززززي بضززززرور  المنفلززززوطي. وقززززد آمززززن (10)حتززززى وفاتززززه

نفسزه علزى للتقليد أو التقيد بقيود البديع، فكان أن أطلزق  ونبذه أسلوبه،
ذا هو يملك أسزلوًبا جمزياًل متحزررًا، ُيعجزب القزراء ، وقزد أخزذ سجيتها، وا 

د" التزززي ؤيَّزززيكتزززب فزززي صزززحف شزززهيرة، مثزززل صزززحيفة " المُ  المنفلزززوطي
ثيززرًا مززن ، فحقززق شززهرة عريضززة، وسززحَر كالشززيخ علززي يوسززفأصززدرها 

ِمثزااًل لزبعض  المتحزّرر بعذب بيانه، حتى أصبب أسلوبه قراء الصحيفة
الواحزد مزنهم: كيزف السزبيل إلزى امتالكزه ألسزلوبه ، يسأله ناشئة الُكتاب

أسزززلوب مهمزززا  البتعزززاد عزززن التقيزززد وتقليزززد أيَّ الخزززاص.. فينصزززب لزززه با
، وحتزززى أصزززبب أسزززلوبه المتحزززرر مثزززااًل أيضزززًا لطزززالب (20)ُيعجزززب بزززه

لمزززدارس، إذ كزززان المعلمزززون ينصزززحون المحبزززين للكتابزززة مزززنهم فزززي " ا
تبزوا علزى منزوال واكْ  ،المنفلوطيرأوا  " اقْ  حصص اإلنشاء" بالقول لهم:

وقد نّوه العقزاد بهزذه النقلزة المهمزة الكبيزرة التزي تحققزت فزي ، (91)أسلوبه
إلزى  لَ مزاأسلوب التعبير على يد المنفلوطي بقوله عنه: "  تحرر مجال

ل الصززيو والقوالززب ْقززمززن تكّلززف السززجع، ، ونَ  مَ لِ رسززل، وَسززألسززلوب المُ ا
الجززاهزة، فكززان ذلززك أدنززى إلززى الكتابززة الحديثززة المطلقززة، وأسززعد حظززًا 

 .(90)يهذه المزية
وهكذا يمكننا القزول: إّن دعزوات الزرواد فزي أواخزر القزرن التاسزع 
 عشزززر إلزززى ضزززرورة التحزززرر فزززي أسزززلوب التعبيزززر الحزززديث، لزززم تزززذهب
نمززززا انتصززززرت أخيززززرًا، إذ تحققززززت عمليززززًا مززززن خززززالل بعززززض  ُسززززدى، وا 

، الزززذي كزززان أكبزززر أديزززب قزززد خطزززا المنفلزززوطيالُكتزززاب، وعلزززى رأسزززهم 
التززأثير  ، وال سززيما أنززه كززان بززالوباألسززلوب الخطززوة التحرريززة المنشززودة

فززي ناشززئة الُكتّززاب والطززالب فززي زمانززه، بززل يززرى بعززض الدارسززين أنززه 
الُحززر نخبززة مززن األدبززاء، اشززتهروا بعززده ببيززانهم  فززيكززان قززوي التززأثير 
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، وقزد وصزف (99)أحمد حسين الزيات وطه حسزينالمشرق، من أمثال: 
وبعزض زمالئزه "  المنفلزوطيهذه الخطوة التحريرية التي خطاها  العقاد

، ولكن يمكن القول هنزا: إن هزذه الخطزوة المباركزة  " بالخطوة المباركة
مزززن قيزززود البزززديع فزززي نهايزززة القزززرن  التزززي تحققزززت فزززي تحزززرر األسزززلوب

، يحتزاإ إلزى خطزوة ثانيزة قزد ظزّل أسزلوب التعبيزر بعزدهاالتاسع عشزر، 
ال تقززل أهميززة عززن الخطززوة المباركززة األولززى، لكنهززا لززم تتحقززق إال بعززد 

ب واألدبزاء فزي صزدر القزرن العشزرين، ونقصزد جهود كبيرة لكبزار الكتّزا
 بها خطوة التيسير.

 إلى تيسير األسلوب ولغته:كبار النّقاد يدعون 
( قُزّيض للنقزد األدبزي 0291-0291أنه ما بين عزامي )يالحظ 

الحززززديث عاّمززززة، وألسززززلوب التعبيززززر خاصززززة نخبززززة مززززن النقززززاد الززززرّواد 
المززؤهلين، إذ شززعر هززؤالء فززي هززذه الحقبززة أن أسززلوب التعبيززر العربززي، 

ْن تحّرر شيئًا ما من قيود السجع، وسزائر المحسزنات البديعيز ة، علزى وا 
 -على نحو ما رأينا -أيدي بعض الُكّتاب الرّواد، من أمثال المنفلوطي

إاّل أن كثيززرًا مززن الُكتززاب مززا زالززوا ينظززرون إلززى األسززلوب نظززرة تقليديززة 
قديمزززة، فهزززم  ال يتزززرّددون فزززي اسزززتعمال لغزززة تبزززدو غريبزززة علزززى عاّمزززة 

هزززؤالء كزززذلك كزززان القزززّراء، ألن كبزززار الُكتزززاب القزززدماء قزززد اسزززتعملوها، 
المحزززافظون يززززرون فزززي الغالززززب أن بالغززززة األسزززلوب تقتضززززي احتززززذاء 
أساليب هؤالء الُكتزاب مزن أمثزال: عبزد الحميزد الكاتزب والجزاحظ، وابزن 
المقفع، وخير مثال على هذا الكاتب الكبير مصطفى صادق الرافعزي، 
إذ يزروي عنززه تلميزذه األثيززر محمزد سززعيد العريزان، أنززه كزان مززن عادتززه 

ء بالكتابززة أن يقززرأ أواًل سززاعة فززي كتززاب قززديم البززن المقفززع أو ُقبيززل البززد
الجززاحظ أو ألبززي الفزززرإ األصززفهاني، وذلزززك كززي تمتلززز  نفسززه ببالغزززة 

 (93)األسززلوب القززديم، فتززنعكس هززذه البالغززة علززى مززا سززيكتبه بعززد قليززل
ذن ال غرابة في أن نجد مفهومه لألسلوب واللغة يختلزف عزن مفهزوم  وا 

 ، على نحو ما سنرى...!العقاد أو طه حسين
نقتصزززر  أمزززا أبزززرز هزززؤالء النقزززاد الزززرواد الكبزززار الزززذين يحسزززن أن

نتوقززف عنززد آرائهززم وجهززودهم فززي قضززية تيسززير األسززلوب  علززيهم وأنْ 
ولغتززززه فهززززم: جبززززران خليززززل جبززززران، والعقززززاد، وميخائيززززل نعيمززززة، وطززززه 

براهيم المازني، وذلك ما بين عامي   .0291-0291حسين، وا 

 و إلى التجديد واالبتكار في األسلوب:جبران يدع
، وقزززد 0219تخزززرَّإ جبزززران فزززي مدرسزززة الحكمزززة ببيزززروت عزززام 

ألنزززززه نجزززززا " مزززززن النحزززززو  –كمزززززا يقزززززول ميخائيزززززل نعيمزززززه  –شززززكر ا  
ومززع أنززه ظززّل طززوال حياتززه  (94)"لصززرف والمعززاني والبيززان والعززروضوا

إال أنزززه  (91)الكتابيزززة ال يزززتقن النحزززو والصزززرف والعزززروض اتقانزززًا تاّمزززًا 
اسززتطاع بموهبزززة أسزززلوبه الرومانسزززي الجميززل، الملزززيء بالصزززور الفنيزززة 
الجديززدة المبتكززرة أن يحقززق شززهرة عريضززة فززي الربززع األول مززن القززرن 

العشرين. من مكانه " نيويورك" في العالم العربي، على الرغم مزن ُبعزد 
 ن.الشقة وضعف االتصاالت في تلك الحقبة المبكرة من القرن العشري

( كزززان يمتلزززك موهبزززة 0230-0113وال ريزززب فزززي أن جبزززران ) 
فززي أسززلوب التعبيززر، بززدليل أنززه حززين أخززذ يكتززب باإلنجليزيززة، اسززتطاع 

 the prophetأيضًا أن يحقق شهرة عالمية، حين نشر كتابه " النبي 
إذ الحظ ميخائيل نعيمزة أن أسزلوبه باإلنجليزيزة ال يقزل   0293عام  "

لوبه العربزززي، إن لزززم يكزززن أجمززل، فقزززد طلزززع فزززي جمززااًل عزززن جمزززال أسزز
كتززاب " النبززي" علززى قززّراء اإلنجليزيززة بأسززلوب مبتكززر" ... يكززاد يكززون 

ارته وانسززززجامه، وجمزززززال ألوانززززه واتسززززاقها ووفززززرة أنغامزززززه ضززززجديززززدًا بن
 ثيره البززالو فززي القززّراء حتززى سززّماهوكززان ألسززلوبه العربززي تززأ وائتالفهززا...

، من أمثزال: عيسزى النزاعوري، (96)برانياألسلوب الج بعض الدارسين:
 الذي كتب فصاًل بهذا العنوان.

لجبران آراؤه الجريئة في أسزلوب التعبيزر ولغتزه، عّبزر  توقد كان
، وحزين نتأّمزل (97)0291عنها في مقالة نشزرها فزي مجلزة الهزالل عزام 

المقالزززة، نالحزززظ أن جبزززران قزززد حزززّذر فيهزززا مزززرارًا مزززن مغّبزززة التقليزززد فزززي 
، فالمقلَّد في األسلوب واللغزة هزو فزي رأيزه عزدو لتطزور واللغة األسلوب

اللغززة العربيززة، إذ يززؤدي بتقليززده، إلززى جمودهززا وموتهززا، ويكززون لهززذا " 
والمقّلززد عنززده يلغززي شخصززيته بكززل مززا  (91)ناسززج كفنهززا، وحززافر قبرهززا"

فيها من مشاعر وفكر وموهبة خاصة، إذ إنه حين يقّلد ال يجرؤ علزى 
ة جديززدة، حتززى لززو وجززدها، وال علززى صززور بيانيززة مبتكززرة، اإلتيززان بلغزز

ولزززو تزززراَءت لزززه، لزززذا فهزززو يخزززرإ مزززن تقليزززده إلزززى " حيزززث ال بيزززان وال 
 شخصية" في كتابته...!

ولهززذا كلززه يززدعو جبززران الكاتززب العربززي إلززى التحززرر مززن إسززار 
لزى االنطزالق فزي االبتكزار والتجديزد اللزذين فيهمزا حيزاة اللغززة  التقليزد، وا 

ربية وتطورها، ويتسّنى للكاتب التجديد واالبتكار في أسلوب التعبيزر الع
 :حسب رأي جبران ولغته من خالل األمور اآلتية

أن يختار الكاتب الموضزوع الزذي يعالجزه بعنايزة فائقزة، مزن بيئزة  .أ
مجتمعة المحلية المعاصرة، وهي الحياة العربية الشرقية الحالية، 

من أن يختار موضوعًا مزن بيئزة ذر الكاتب حّ ال القديمة، كذلك ي
أجنبيززة غريبززة علززى بيئززة بززالده، يقززول مخاطبززًا الُكتّززاب العززرب: "  
ليكن لكم من حماستكم القومية دافٌع إلى تصوير الحياة الشرقية، 
بمزززا فيهزززا مزززن غرائزززب األلزززم، وعجائزززب الفزززرح، فخيزززٌر لكزززم وللغزززة 
العربيززززة أن تعززززالجوا أبسززززط مززززا يتمثززززل لكززززم مززززن الحززززوادث فززززي 

محيطكم( وتلبسوها ُحّلة من خيزالكم مزن أن تعّربزوا أجزلَّ وأجمزل )
 . (92)ما كتبه الغربيون

بعززززززد اختيززززززار الكاتززززززب موضززززززوعًا مناسززززززبٌا مززززززن بيئتززززززه المحليززززززة  .ب
المعاصرة، يدعوه جبران إلى إطالق نفسه على سزجيتها، وخيالزه 
اإلبزززداعي إلزززى أقصزززى مزززدى، خزززالل أسزززلوب التعبيزززر عزززن هزززذا 
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ه، وعندئذ سيتجلى له التجديد واالبتكار مزن الموضوع وتصويره ل
 -ناحيتين: خالل 

الصززور البيانيزة التزي تتخلززل أسزلوب التعبيززر، فهزو يريززد  األولىى:
منه أن يحاول اإلتيان بصور وتشبيهات جديزدة، ويحزّذره مزن أن يحزذو 
حذو بعض الُكتاب التقليديين، الذين يعود فيسخر منهم، بل يهزاجمهم، 

" إذا ذكززَر وجززه حبيبتززه وعنقهززا، قززال ل، مززا زال  ألن أحززدهم، كمززا يقززو 
ذ خطزززر علزززى بالزززه َشزززعرها وقزززدّ  ها، قزززال: ليزززل وغصزززن بزززدٌر وغززززال، وا 

ْن شاَء أن يأتي " بمعجزة بيانية "، قال: حبيبتي تستمطر لؤلؤ  بان.. وا 
الزززدمع مزززن نزززرجس العيزززون، لتسزززقي ورد الخزززدود، وتعزززّض علزززى عّنزززاب 

 صاحبنا بهذه  أناملها ِبَبرد أسنانها، يترّنم
األغنيززة العتيقززة، ،هززو ال يززدري أّنززه يسززّمم ببالدتززه ) دَسززم اللغززة( 

 (31) ويمتهن بسخافته وابتذاله ) أسلوبها( وشرفها ونبالتها...
 وهنا ُيالحظ أن جبران يشير إلى بيت الشعر القديم الشهير: 

 (30)بالبرِد" بوردًا وعّضت على الُعنا     واستمطرت لؤلؤًا من نرجس وسقتْ "

فقززززد عززززّده بعززززض البالغيززززين أبلززززو بيززززت، ألنززززه يتضززززّمن خمسززززة 
تشزززبيهات فزززي بيزززت واحزززد، إذ شزززبه الزززدموع بزززاللؤلؤ والعيزززون بزززالنرجس 
والخززدود بززالورد واألنامززل بالعنززاب، واألسززنان البيضززاء بززالَبَرد، وجبززران 
كمززا رأينززا ينظززر إلززى هززذه التشززبيهات علززى أنهززا قززد أضززحت مززن كثززرة 

األدبززاء مبتذلززة ُمسززتهلكة، لززذا يززدعو الكاتززب إلززى أن يتجنبهززا  اسززتعمال
كذلك يدعوه إلى التجديد واالبتكار في الصزور، واإلتيزان " في أسلوبه، 

بالكنايزززززات المسزززززتجدة، واالسزززززتعارات المسزززززتملحة، والتعزززززابير الرشزززززيقة 
 .(39)المستنبطة"
 التززي يززرى جبززران أن أسززلوب التعبيززر يبززدو الناحيىىة النانيىىةوأمززا 

مزززن خاللهزززا فيزززه تجديزززد وابتكزززار فهزززي اللغزززة أو ألفزززاظ هزززذا األسزززلوب 
وتعابيره  وهنا ُنالحظ منذ البداية أن جبران يعّرف اللغة بأنهزا " مظهزر 

، لذا يرى أّن مستقبل اللغة العربيزة (33)من مظاهر االبتكار في األمة "
 يتوقف على مسزتقبل الفكزر المبزدع فزي مجمزوع األمزم التزي تزتكلم اللغزة

بحريزززة فزززي  علزززى أن يطلزززق نفسزززه ، ولزززذا يحزززض الكاتزززب (34)العربيزززة"
أسززلوبه، وأن يحززاول امززتالك لغتززه المبتكززرة الخاصززة بززه، وهززو إذ فعززل 

... وبزين شزفتيه ولسزانه أسزماء وأفعزال "  اذلك أثناء الكتابة، يخرإ منه
 .(31) واشتقاقات جديدة....

غته، ال ينسى وفي دعوته إلى التجديد واالبتكار في األسلوب ول
جبران أن يلفزت انتبزاه الكاتزب إلزى أهميزة اإلفزادة مزن اللهجزات العاميزة 
العربية، إذ يجد فيها تعابير طريفة ، وّلزدها الشزعب، وال نظيزر لهزا فزي 
الفصحى، وُيالَحظ أن جبران يفّضل على اإلبداع التقليدي بالفصزحى، 

لمززّوال والزجززل ااإلبززداع الشززعبي بالعاميززة، الززذي يتجلززى عنززده فززي "... 
علزززى أّن جبزززران يجهزززر بأنزززه لزززيس مزززن أنصزززار الكتابزززة  ،(36)والعتابزززا "

بالعامية فهو يعرف مزا حزدث لالتينيزة حزين كتزَب بهزا: " دانتزي وبتزراك 
، وأمثززالهم، بززل هززو يقززّرر أن العاميززة لززن تغلززب العربيززة  (37)وكززاموس" 

ظون الفصززحى فززي أّيززة حززال، ألن العززرب الشززرقيين هززم فززي رأيززه محززاف
بطبعهم، وهم بالقياس إلى الغربيين " أشد مياًل إلى الماضي مزنهم إلزى 

 .(31) الحاضر والمستقبل..
وبعد... فهذه أهّم آراء جبران في ضرورة التجديد واالبتكار في  

أسلوب التعبير ولغتزه، وقزد كزان جبزران يزؤمن بهزذه اآلراء حقزًا، نسزتّدل 
اآلراء على أسلوبه الخزاص،  على هذا بدليلين األول: أنه قد طّبق هذه

فكان أن حقق هذا األسلوب شهرة عريضزة فزي العزالم العربزي، مزع أنزه 
كان يكتب من نيويورك، ألن هذا األسلوب قد بدا للقّراء جديدًا ومبتكزرًا 

اك، وكزززان مزززن هزززؤالء القزززّراء ميخائيزززل نعيمزززة نفسزززه الزززذي َجذبزززه ذمزززيو 
أن كان نافرًا منزه بسزبب أسلوب جبران إلى ميدان األدب والكتابة، بعد 

، لكنزززه حزززين قزززرأ كتزززاب "  (32)جمزززود أبنزززاء العربيزززة فزززي ذلزززك الزمزززان"
لجبززران مصززادفة، وجززَد " فززي أسززلوبه فجززَر عصززر    األجنحززة المتكسززرة"

، وأمزززا الزززدليل الثزززاني علزززى إيمزززان جبزززران بالتجديزززد (41) أدبزززي جيزززد..."
و شزهرة عريضزة. واالبتكار، ونفوره من األسلوب التقليدي، أنزه حزين بلز

بعزض  نيويزورك، سزعى، فزي 0291وأصبب عميدًا للرابطة القلمية عام 
  أدباء الشام، الذين أّسسوا

إلى التعاون بزين " الزرابطتين" وأرسزلوا  الرابطة الدمشقية""  أيضاً 
إليه بعض أعداد من المجلزة التزي تصزدرها رابطزتهم، وحزين قزرأ جبزران 

قليززدي الززذي مزززا زال يتمسززك بززه هزززؤالء األعززداد، َنفززَر مززن األسزززلوب الت
" لززززذا كتزززَب إلززززى مستشززززار  القشززززرة اللفظيزززةالكتّزززاب، وسززززمَّاه أسزززلوب " 

الرابطززة القلميززة وناقززدها ميخائيززل نعيمززة، يحززّذره مززن مغّبززة التعززاون مززع 
هؤالء، الختالف نظرتهم إلى األسلوب واألدب، ويخبره أنه إذا كزان ال 

لشزرق العربزي البعيزد، فهزو يفّضزل بد من التعاون مع كاتب من كتاب ا
 مزا فلنتأمزل روحهزم، إلزى األقرب ألنه ،التعاون مع عباس محمود العقاد

في رسالته التي أرسلها إليزه عزن أدبزاء  0290 عام لنعيمه جبران يقوله
مهمزا فعلنزا يزا ميخائيزل ال نسزتطيع أن نحزرّرهم الرابطة الدمشزقية: "... 

" الحريززة تنبعززث مززن الززداخل وال مززن عبوديززة أسززلوب " القشززور اللفظيززة
تززأتي مززن الخززارإ، فززال تحززاول إيقززاظ مززن أنزززَل ا  النززوم علززى قلززوبهم 
لحكمززة  خفيززة، ال تززنَس ) أنززك بالتعززاون مززع أدبززاء الرابطززة الدمشززقية ( 
ستضع على وجه "رابطتنا" نقابًا كثيفٌا من الشبهة والشك، فإذا كزان لنزا 

ذا كزززان ال بزززد مزززن االشزززتراك فزززي  قزززّوة فقّوتنزززا فزززي وحزززدتنا وانفرادنزززا، وا 
العمزل، فلنشزترْك مزع مزن يماثلنزا ويقزول قولنزا: وفزي عقيزدتي أّن عبززاس 

منازعنزززا  إلزززىألقزززرب بمزززا ال يقزززاس  -وهزززو فزززرد واحزززد –محمزززود العقزززاد 
 .(40) ورغائبنا األدبية من كل ما ظهر ويظهر من الرابطة الدمشقية.."

قزززاد، قزززد أنصزززف وهنزززا ينبغزززي مالحظزززة أن جبزززران بتفضزززيله الع
وجهززَر برأيززه الحززق، علززى الززرغم مززن حساسززية جبززران البالغززة  ضززميره،

تجاه من ينقد أدبه، كما يخبرنزا صزديقه نعيمزه، ذلزك أن العقزاد كزان قزد 
، وأخزذ عليزه 0202َنَقدَ قبل هذا قصيدته " المواكزب " نقزدًا جزادًا، عزام 
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كززذلك ينبغززي مالحظززة أن جبززران قززد أرسززل رسززالته السززابقة إلززى 
، وهززو العززام الززذي أصززدر فيززه العقززاد وصزززديقه (49)0290نعيمززة عززام 

الشزززهير " الزززديوان" الزززذي عزززرض فيزززه  كتابهمزززا النقزززديإبزززراهيم المزززازني 
العقززاد بالنقززد العنيززف ألحمززد شززوقي أميززر الشززعراء، ولمصززطفى صززادق 

 سة النثرية المحافظة.الرافعي زعيم المدر 

 صّنف أساليب الُكّتابالعقاد ي  
 (0264-0112)يقول الناقزد الكبيزر محمزد منزدور عزن العقزاد: 

نززه " ... مززن أولئززك النفززر الززذي يصززّب أن يقززال فززيهم مثلمززا قيززل فززي إ
المتنبي من أنه قد مأل الدنيا وشغَل الناس، وأثار الصداقات والعداوات 

ذلززك أنززه قززد طلززَع  (43)64وصززالبة ص وخززاض المعززارك فززي شززجاعته
علززى القززّراء مبكززرًا فززي أول القززرن العشززرين، وهززو يحمززل لززواء ثززورة فززي 
النقززد األدبززي والتجديززد مززن جهززة، ويحمززل لززواء حريززة الفكززر والززرأي مززن 
جهزززة أخزززرى، فكزززاَن أن خزززاَض أعنزززف المعزززارك النقديزززة والفكريزززة مزززع 

"... تززه وتركززت أثرهززا، حتززى الُكتّززاب التقليززديين، هززذه المعززارك التززي مّيز 
إن أثززززره الكبيززززر القززززوي قززززد كززززان فززززي المعززززارك األدبيززززة التززززي قادهززززا، 
والزززدعوات التجديديزززة التزززي دعزززا إليهزززا، ووّجزززه نحوهزززا، فزززي قزززوة وعززززم 
وصززززالبة، حتززززى جعلززززت مززززن نقززززده مززززا يشززززبه ) المالحززززم( فززززي عنفهززززا 
 وضراوتها، وهو عنف يلوح أن منطق المرحلة كان يسزتوجبه ، إذ كزان
التقليد والبهرجة والوسائل الخارجة عن مجال األدب والفن تطغى على 
الميزززززززززدان، وتحزززززززززاول تكمزززززززززيم األفزززززززززواه ، وحزززززززززبس دعزززززززززوات التجديزززززززززد 

 .(44)واالنطالق
وقد شمل جهزد العقزاد النقزدي مختلزف فنزون األدب فزي الغالزب، 
ولكززّن الززذي يهّمنززا هنززا هززو نقززده ألسززلوب التعبيززر فززي الحقبززة المحززددة 

حززززين عززززرض بالنقززززد مبكززززرًا ألعنززززف خصززززومِه مززززن الُكتززززاب للبحززززث، ف
المحافظين وهو مصطفى صادق الرافعي قال عنه: إنزه منشز  مكزين، 

، ومززع أنززه لززم يوّضززب (41) ولكنززه يحززس مززن نفسززه اضززطراب القيززاس...
، فكتزب مقالزة ممتزازة، 0291المقصود بقوله" منش " إاّل أنه عزاد عزام 
إذ طلززع فززي حياتزه األدبيززة،  هزي أفضززل مزا كتززب حززول أسزلوب التعبيززر

بتصززززنيف طريززززف ألسززززاليب حملززززة األقززززالم، فقسززززمهم قسززززمين: األول 
الُكّتاب الذين نراهم في أساليبهم يصرفون هّمهم األكبر في الكتابة إلى 
االعتنززاء بجزالزززة األلفززاظ وجمزززال العبززارة وبالغتهزززا أكثززر مزززن االهتمزززام 

عواطزف وسزبر أغزوار بتصوير المعاني واألفكار العميقة، أو تصزوير ال
النفس اإلنسانية، ولذا فهم فزي رأيزه " صزائغو كزالم" وقزد ذهزَب إلزى أّن 

، وخيزززر مزززن يمزززّثلهم عنزززده مصزززطفى (46) هزززؤالء " منشزززئين" ال " ُكتّزززاب"
صادق الرافعي زعيم المدرسة المحافظة في ذلك الوقت، فهزو أّول مزن 

، بأنزه 0299عزام  -في كتابه " الفصزول" الزذي نشزره  –وصفه العقاد 
فزززي أسزززلوبه " منشززز  مكزززين " لكنزززه مزززن حيزززث الفكزززر والغزززوص علزززى 
المعاني يبزدو فزي كتابتزه: " ضزيق األفزق، ضزعيف التفكيزر، مضزطرب 

ومعززروف أن نقززد العقززاد للرافعززي قززد أّدى إلززى عززداوة نقديززة،  (47)القيززاس

ومعززارك أدبيززة طويلززة، نشززبت بينهمززا، وهززي مززا زالززت ُتعززد مززن أعنززف 
تززى إن الرافعززي، وكززان ال يززة فززي العصززر الحززديث، حالخصززومات النقد

ًا عزن العقزاد، قزد وضزع كتاًبزا هجوميزًا الذعزًا فزي العقزاد، جعزل يقّل ُعنف
 .(41)عنوانه " على السفود"

ومع أّن العقاد كان كثير التقدير للمنفلوطي، حتى عّده قد خطزا 
فزززي أسزززلوبه " خطزززوة مباركزززة" إذ حزززّرره مزززن قيزززود البزززديع التزززي كانزززت 

مزاَل بزه إلزى األسزلوب المرسزل، وَسزِلم مزن  ".تستعبده في زمانزه، حزين 
إال أن هزذا التقزدير  (42)تكلف السزجع، وَتْقزل الصزيو والقوالزب الجزاهزة "

مزززن تصزززنيف أسزززلوب المنفلزززوطي بأنزززه " لزززم يمنزززع العقزززاد فزززي النهايزززة 
لكن أسزلوبه  (11)أسلوب إنشائي" فالمنفلوطي عنده منش  وليس بكاتب"

مسززززتوى مززززن أسززززلوب الرافعززززي الُمغززززرق فززززي إنشززززائيته، فأسززززلوب  أرفززززع
فزززي نظزززره، ألن  (10) المنفلزززوطي " أدنزززى إلزززى الكتابزززة الحديثزززة المطلقزززة

المنفلززوطي " منشزز  رفيززع المسززتوى والدرجززة، ال يخلززو فكززرة وأدبززه مززن 
القيمززة ، مثلززه مثززل " أوسززكار وايلززد" فززي األدب االنجليزززي، أو مثزززل " 

الفرنسي، أو مثل بديع الزمان الهمداني في األدب  جوتييه " في األدب
، قززال العقززاد: " .. والمنفلززوطي إذا نظرنززا إليززه بهززذا (19)" العربززي القززديم

لززززم نقززززل إال أنززززه منشزززز  لبززززق الصززززناعة، كثيززززر التزويززززق فززززي  النظززززر،
الصزياغة، قليلززُه فززي المعززاني واألفكززار، أو هززو إذا بالغنززا فززي إنصززافه، 

 .(13) "الكّتاب.ماعة المنشئين منه إلى جماعة أقرب )قربًا( إلى ج
ينظران إلى أسلوب  اوهكذا يمكن مالحظة أّن العقاد وجبران كان

ْن اختلفزززا فزززي طريقزززة التسزززمية  التعبيزززر نظزززرة متقاربزززة فزززي الجزززوهر، وا 
" صزياغة الكزالم"  اإلنشائي عند العقاد هو أسزلوب والتعبير، فاألسلوب

" وأسزلوب الكتابزة الحزق، فزي  ة اللفظيزةالقشزر عند جبران أسلوب "  وهو
رأي العقاد، عند الكاتب الجدير بهزذا االسزم، هزو األسزلوب القزائم علزى 
تصززززوير األفكززززار العميقززززة والعواطززززف اإلنسززززانية النبيلززززة، واألحاسززززيس 
المرهفززة التززي يحسززها اإلنسززان غيززر العززادي، وأمززا هززذا األسززلوب عنززد 

 التجديد واالبتكار.جبران فهو األسلوب القائم على الفكر و 
ذن فززال غَرابززة أْن رأينززا جبززران يقتززرح علززى ميخائيززل نعيمززه أن  وا 
يتعاونززا معززًا، مززع العقززاد وحززده مززن كتّززاب الشززرق العربززي، هززذا التعززاون 
الززذي مززا لبززث نعيمززه أن ترجمززُه عمليززًا بعززد أن أصززدَر العقززاد والمززازني 

" الغربزال"، وأرسزله إلزى كتابهما " الديوان" إْذ هيََّأ كتابه النقزدي الشزهير 
القززاهرة، ووكززل إلززى العقززاد أن ُيكتززب مقدمززة لززه، حتززى بززدا الكتابززان فززي 

اك وكأنهمززا مززن مشززكاة واحززدة، أو يصززدران مززذنظززر القززراء واألدبززاء يو 
عن مدرسة نقدية أدبيزة تجديديزة بعينهزا، لهزذا نجزد الناقزد محمزد منزدور 

، وهي ظهور كتابي " هناك مسألة تاريخية هامةيلفت إلى هذا بقوله " 
التقزارب، إذ ظهزر الزديوان فزي  يالديوان " و " الغربزال" فزي وقتزين بزالغ

والكتابزززان يرميززان إلزززى  0293، وظهززر الغربزززال فززي سززنة 0290سززنة 
 واحد، وهو الهجوم العنيف على مدرسة األدب التقليزدي والزدعوةهدف 



 1025 الثانيالعدد  –المجلد الخامس عشر  –ت اإلنسانية مجلة الزرقاء للبحوث والدراسا

111 

وهززززذا الجديززززد يشززززمل األسززززلوب واإلبززززداع  (14)94أدب جديززززد صإلززززى 
  األدبي دونما ريب.

 ميخائيل نعيمه يدعو إلى تيسير األسلوب واللغة
( مزززن كتزززاب المهجزززر 0211-0112يتمّيزززز ميخائيزززل نعيمزززة ) 

بتنوع الثقافة واّتساعها، فقزد درس دراسزة منتظمزة فزي لبنزان وفلسزطين، 
، ودرس فيهزا 0216وكان متفوقًا، فحصَل علزى بعثزة إلزى روسزيا عزام 

الطززالع الجيززد علززى األدب الروسززي، وكززان خمززس سززنوات أتاحززت لززه ا
معجبزززًا بزززه عامزززة، وبدستويفسزززكي خاصزززة، وبعزززد تخرجزززه مزززن كليزززة " 

هزززاجَر إلزززى الواليزززات المتحزززدة، حيزززث درس فزززي جامعزززة "  (11) بلوتافزززا"
 .0206واشنطن " القانون، وتخرإ  عام 

ونالحززززظ مززززن خززززالل السززززيرة العمليززززة لهززززذا الكاتززززب الكبيززززر، أن 
هززو نهضززة األمززة العربيززة: أدبهززا وعلمهززا وفكرهززا،  هاجسززه األكبززر كززان

" أّن عائلزة نعيمزة، سزبعونوال غرابة في هذا، ألنزه يخبرنزا فزي سزيرته " 
تنحدر من أصول عربية يمانية، لذا فإنه في أول شزبابه كزان يستشزعر 
الميززل إلززى الكتابززة بالعربيززة، بززرغم إتقانززه الكتابززة بالروسززية واإلنجليزيززة 

عه من هزذه الكتابزة هزو أمزر كزان يزعجزه، وهزو أمزر لكن الذي كان يمن
نفززوري مزززن جمززود أبنزززاء كمزززا يقززول: "  –ينبغززي أن يلفتنززا هنزززا، إذ هززو 

، وتهزافتهم وتعلقهزم " بقشزور األدب" دون لبابزهالعربية فزي ذلزك الزمزان 
على األصداف اللغوية، وتسابقهم في تقليد أسزاليب القزدماء، وتعزاميهم 

، لكنززه بعززد مززدة قصززيرة، (16) نطويززة فززيهم...."عززن العززوالم الشاسززعة الم
أتاحت له المصادفة معرفة أن ثمة أدبزاء شزباًبا مزن لبنزان وسزورية، قزد 
أصدروا في نيويورك مجلة أدبية هي " الفنزون" وينشزرون فيهزا إبزداعهم 
الززذي يقززوم علززى التجديززد والثززورة علززى الجمززود والتقليززد، وكززان أشززهرهم 

 -عريضززة وعبززد المسززيب حززداد، وشززجعهثالثززة: جبززران خليززل ونسززيب 
أن االثنين األخيرين كانزا مزن زمزالء دراسزته فزي  -فضاًل عن تجديدهم

، وكانززت مصززادفة أخززرى قززد أتاحززت لززه ُقبيززل ذلززك أن يقززرأ (17)فلسززطين
روايززة جبززران " األجنحززة المتكسززرة "، فوجززد فززي أسززلوب كاتبهززا مززا كززان 

ءة هذه الرواية أقوى دافزع يتمناه في أسلوب األدب ولغته، لذا كانت قرا
له إلى البدء بالكتابة العربية، يقول ميخائيل نعيمة مصورًا ما حدث له 
مززن تحززّول: " ... قززرأت روايززة " األجنحززة المتكسززرة" فاسززتفزتني لكتابززة 

، وأرسززلت بززه إلززى " مقززال فيهززا دعوتززه " فجززر األمززل، بعززد ليززل اليززأس
، فكززززان فاتحززززة حيززززاتي مجلززززة " الفنززززون" وهززززو أول مقززززال نقززززدي َحّبرتززززه

األدبية، وقد نّددت فيه تنديدًا مّرا بجمزود اللغزة العربيزة، خزالل عصزور 
إلى طويلة، وانصراف كّتابها وشعرائها عن الحياة في داخلهم، وحولهم 

، أمززا  (11) الشززعوذات اللغويززة، والبهرجززات الفارغززة، والتقليززد المميززت...
مزال أسزلوبها فجزر أدبزي وجدت فزي جاألسلوب في الرواية فيقول عنه" 
من  ك من األلوان واألنغام في الكالمجديد، ورأيت في مؤلفها الذي أدر 

األلزوان واألنغززام فزي الكززالم ، وسزّر التززأليف بزين تلززك األلزوان  واألنغززام 

يجير وجناحيزه سيشزتدان، ليحلزق سزنسرًا مهيض الجناح غير أن كسره 
 .(12)عاليًا في جّونا األدبي

ن، سزعى إلزى وعندما نشرت مجلزة " فنزون " المقالزة وقرأهزا جبزرا
معرفة ميخائيل نعيمة، وبعد أن تّم التعارف قامت بينهما صداقة وثيقة 
ومتصلة، على أساس  من االتفزاق التزام فزي النظزرة الواحزدة إلزى تجديزد 
اإلبزززداع األدبزززي وأسزززلوبه ولغتزززه، ومحاربزززة التقليزززد والجمزززود والحزززق أّن 

لمهجزززر، آراَءهمزززا هزززذه كانزززت تمثّزززل آراء جميزززع زمالئهزززم  مزززن أدبزززاء ا
، وجهززروا 0291لميززة، سزنة قوالزدليل أنهزم حززين قزرروا إنشززاء الرابطزة ال

ذا هزو ال يخزرإ عّمزا  بالهدف الذي يحزدوهم إلزى إنشزاء هزذه الرابطزة، وا 
رأينززاه عنزززد جبززران ونعيمزززه مززن آراء تزززدعو إلززى االبتكزززار والتجديززد فزززي 
عزززادة الزززروح إليهمزززا، وقزززد وكزززل األعضزززاء  اإلبزززداع األدبزززي وأسزززلوبه، وا 
المؤسسززون إلززى ميخائيززل تصززوير هززذا الهززدف النبيززل، فجززاء علززى هززذا 

... إن الززروح الجديززدة، التززي ترمززي إلززى الخززروإ بآدابنززا مززن النحززو: " 
دور الجمززززززود والتقليززززززد إلززززززى دور االبتكززززززار فززززززي جميززززززل ) األسززززززاليب( 
والمعاني لحرية في نظرنا بكزل تنشزيط ومزؤازرة، فهزي أمزل اليزوم وركزن 

وح التزززي تحزززاول بكزززل قواهزززا حصزززر اآلداب واللغزززة الغزززد، كمزززا أن الزززر 
العربيززة ضززمن دائززرة تقليززد القززدماء فززي المعنززى والمبنززى واألسززلوب هززي 
ْن لزم تقزاوم سزتؤدي إلزى  في ُعرفنا ) سوس( ينخر جسم أدبنا ولغتنا، وا 

 .(61)حيث ال نهوض وال تجّدد
باسم زمالئه أعضاء الرابطزة أن هزذا الهزدف فزي  ثم يؤكد نعيمة

يزززد واالبتكزززار ال يعنزززي البتزززة التنكزززر للتزززراث واألصزززالة، ألن هزززذا التجد
فطاحززل الشززعراء كمززا يقززول " .. –التززراث األدبززي والفكززري العربززي فيززه 

 .(60)والمفكرين ومن ستبقى آثارهم مصدر إلهام لكثيرين غدًا، وبعد غد
وفزززي سززززنة تأسزززيس الرابطززززة القلميززززة، بزززدا واضززززحًا أن ميخائيززززل 

ألدبي األول في المهجزر، بسزبب اتسزاع ثقافتزه وميلزه هو الناقد ا يمةنع
إلززى الفكززر والنقززد، وكززان فززي هززذا الوقززت يراقززب مززن نيويززورك مززا يززدور 
مززن معززارك نقديززة وفكريززة بززين النقززاد المجززّددين والمحززافظين التقليززديين 
فزي الشززرق عامزة، وفززي مصززر خاصزة، ومززا هزي إال أن ظهززر كتززاب " 

، فأعجزب كثيزرًا باألسزلوب النقزدي 0290الديوان" للعقاد والمزازني عزام 
العنيززف الززذي يقززوم عليززه هززذا الكتززاب، حتززى إنززه نشززَر مقالززة راح فيهززا 

، وحين نشر العقاد كتابه " الفصول" (69)يثني على هذا الكتاب ومؤلَّفيه
، وفيززه يعززرض بالنقززد ألسززلوب مصززطفى صززادق الرافعززي 0299عززام 

ميخائيززل نعيمززة مقالززة نشززر  -علززى نحززو مززا مززّر بنززا -وقياسززه الفكززري
ذا كان العقاد في كتاب الديوان قد (63)أخرى يثنى على العقاد أيضاً  ، وا 

شززّن أعنززف هجززوم نقززدي علززى شززعر شززوقي، فززإن ميخائيززل  قززد تشززجَع 
ثزم مزا  (64)أيضًا، وعرض بالنقد الساخر لقصيدة شزوقي" الزدّرة الشزوقية"
ه األدبيزززة لبزززث أن نشزززر ميخائيزززل نعيمزززه أعنزززف مقالزززة كتبهزززا فزززي حياتززز

نظزرة التقليزديين القاصزرة ها سزخرية ُمزّرة مزن فيالطويلة كلها، وقد سخر 
إلى اللغة العربية وأسزلوبها، وحسزبنا فزي معرفزة مزدى السزخرية  الجامدة
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نقززد التقليززديين " ويعنززي بززه " نقيززق الضززفادعفيهززا عنوانهززا، فقززد جعلززه " 
، وأضزاف إليهزا للمجّددين"، ثم  ما لبث أن جمَع هذه المقاالت السزابقة

مقاالت نقدية أخرى، وهيأها في كتاب، اختار له عنوانًا نقديًا الفتًا هو 
" ، ثم أرسله إلى الطباعة في القاهرة، ال في نيويورك، ليكتب الغربال" 

، بدا لألدبزاء 0293مقدمته هناك العقاد، وحين ظهر هذا الكتاب سنة 
فزززي أسزززلوب نقزززده الحزززاد والقزززّراء فزززي آرائزززه النقديزززة الجديزززدة الجريئزززة، و 

ب " الززديوان" وال سززيما أن العقززاد كززان لززه حضززوره االعنيززف، يّتسززُق وكتزز
هزو فيه أيضًا..! وال ريب في أّن الذي يهّمنا في موضوع هزذا البحزث، 

آراء نعيمززة فززي ضززرورة تيسززير اللغززة واألسززلوب، وضززرورة األخززذ بُسززّنة 
الززذين يززراهم فززي التطززور فيهمززا، وتصززديه العنيززف السززاخر للتقليززديين، 

ونحزن نجزد هززذه  (61)نقزدهم يحصزرون " غايزة اإلبزداع األدبززي فزي اللغزة
اآلراء جليزززززة فزززززي الفصزززززل الموسزززززوم فزززززي الكتزززززاب " نقيزززززق الضزززززفادع، 
فضززفادع األدب عنززده هززم أولئززك النّقززاد مززن التقليززديين، الززذين يجعلززون 
غززايتهم فززي النقززد أنهززم إذا وقعززوا فززي قصززيدة أو قصززة أو مقالززة علززى " 
كلمززة أو تركيززب لززم تألفهمززا أذواقهززم، وال رضززيت عنهمززا قواميسززهم، إذ 
ذاك يسزززمعونك نغمزززتهم العذبزززة ) واق... واق... واق(، ألنزززه ال يهمهزززم 
مززن األدب سززوى أن يكززون األسززلوب فيززه تقليززدًا، وال يرضززيهم فززي لغتززه 

إذ يعتقزززدون أّن  (66)إال أن تظزززل جامزززدة راكزززدة، كمزززا كانزززت فزززي القزززديم
سززلوب وبالغتزه تكززون فزي اسززتعمال األلفزاظ المهجززورة غيززر فصزاحة األ

العصززززرية، مثززززل اسززززتعمال كلمززززة ) العسززززلوإ( بززززدل )العصززززا( وكلمززززة 
)اإلسززززفنط( بززززدل ) المدامززززة( وكلمززززة ) الخنشززززليل( بززززدل ) السززززيف( و" 

وهكزززذا وأمزززا نقزززد هزززؤالء ألسزززاليب األدبزززاء  (67) الفزززدوكس" بزززدل )األسزززد(
حزدهم: إن تعبيزر ) كزذا( و )كزذا( فزي المجّددين، فيكاد ينحصر بقزول أ

أسززلوبه ال يجززوز، ويستشززهد علززى رأيززه بالثعززالبي، علززى حززين يززرد عليززه 
آخززر: بززل إن التعبيززر جززائز، ويسززتند فززي رأيززه إلززى الزمخشززري، لتززدور 

،  (61)بززين هززذين الناقززدين المحززافظين " حززرٌب َعززوان" حززول هززذا التعبيززر
محززافظين اللغززوي، وتأملنززا ونحززن إذا تركنززا سززخرية ميخائيززل مززن نقززد ال
هزو تصزّور  أن تصوره لهما آراَءه المجردة في األسلوب ولغته، الحظنا

علمزززي ممتزززاز، وال سزززيما تصزززوره لوظيفزززة اللغزززة وطبيعزززة تكّونهزززا، ومزززا 
ينبغي أن يكون عليه األسزلوب فزي األدب مزن تلقائيزة ويسزر، فقزد كزان 

ّدم الكتزززاب إلزززى موفَّقزززًا فزززي هزززذا كلزززه حقزززًا، إلزززى درجزززة دعزززت العقزززاد مقززز
" (62)القول: " لو لم يكتب قلم النعيمي هذه اآلراء لوجزَب أن أكتبهزا أنزا 

، أمززا اللغززة فززي رأيززه فينبغززي أن تتطززور فززي دالالتهززا وأن تواكززب فززي 
تطورهززا ظززروف العصززر، وأمززا األسززلوب الميسززر عنززده فهززو األسززلوب 
 الزززذي يصزززور بصزززدق عواطزززف الكاتزززب وفكزززره دونمزززا تكّلزززف أو تقليزززد،
وبألفزززاظ معاصزززرة مفهومزززة مزززن عامزززة القزززّراء، واألسزززلوب األدبزززي يبزززدو 
عنززده رائعززًا، إذا أرسززل الكاتززب نفسززه فيززه علززى السززجية، فززال وشززي وال 
نمززا هزززي  تنسززيق، وال تعّمززد لإلتيززان بالغريززب مززن السززبك والصززناعة، وا 

 . (71)عبارات تحس أنها انزلقت من قلم الكاتب انزالقاً 

ن الجديززد، ألنززه وجززَد فيززه ثززورة علززى وهززو معجززب بأسززلوب جبززرا
األسززاليب القديمززة، التززي أذعززَن لهززا " ... كّتابنززا منززذ أجيززال، ألنززه وجززد 
نفسزززه أوسزززع منهزززا، وعنزززدما شزززعر بحاجزززة إلزززى البيزززان عّمزززا فزززي نفسزززه 
الهائجززززة، أبززززى أن يلجززززأ إلززززى األسززززاليب البيانيززززة المطروقززززة، فززززأعرَض 

مثزززل جبزززران، يحّبزززذ للعربيزززة  ، وميخائيزززل نعيمزززة(70)عنهزززا، وثزززار عليهزززا
الفصحى أن تفيد من اللهجات العامية، وما قد تّولده من ألفاظ جديدة، 
ْن  ال تجدها فيها، لكنزه مثزل جبزران أيضزًا، ال يحبزذ الكتابزة بالعاميزة، وا 

 .(79)حاول هذا جزئيًا في قصته " اآلباء والبنون"
 كززززبوخالصززززة رأيززززه أنززززه يريززززد للفصززززحى أن تتقززززّوى دائمززززًا، وتوا

فزي أنزه يريزد للعاميزة أن تكزون رافزدة  التطّور وقد أثبت فْيما بعد صزدقه
للفصحى، وقّوة  لها، فحين ظهرت في لبنان دعوة إلى الكتابة باللهجة 
اللبناينة دون الفصزحى، يتزعمهزا الشزاعر" سزعيد عقزل" فزي  السزتينيات 

 لهزذه الزدعوة وأنكرهزا، فقزد لقزرن الماضزي، تصزّدى ميخائيزل نعيمزةمن ا
أّكززد هززذا الرائززد الكبيززر مززدى إخالصززه للعربيززة والعروبززة، إذ لفززَت انتبززاه 
ُدعززاة العاميززة اللبنانيززة إلززى خطززر دعززوتهم علززى وحززدة أقطززار الززوطن 
العربززي، موضززًحا موقفززه القززديم مززن دعوتززه الفصززحى فززي   " الغربززال" 

، إلى اإلفادة مزن العاميزة، بتفصزيب بعزض ألفاظهزا ، حتزى 0293عام 
و، وتأخذ ِبُسزّنة التطزور والمعاصزرة، وتعلزو علزى العاميزة فزي تقوى وتنم

التعبير، وال تنهزم أمامها، إذا ركدت وجمدت، قال ميخائيزل نعيمزه فزي 
مززن الخيززر للعززرب، وهززم مراحززل حياتززه األخيززرة، موضززحًا موقفززه: " ...

مززن تشززّتت اللهجززات العاميززة، حيززث هززم اليززوم أْن يتمّسززكوا بالفصززحى 
للمفزززردات والمصزززطلحات العاميزززة التزززي خّلفتهزززا  وأن تفزززتب هزززي صزززدرا

وخلقتهزا حاجزات جديزدة معاصزرة، وظززروف لزم يكزن فزي وسزع واضززعي 
معاجم اللغة التنّبزه لهزا، بزذلك يقضزي التطزور، ومعاندتزه تعنزي الجمزود 

ويتجّلزى لنزا مزدى العاطفزة الصزادقة النبيلزة،  ،(73) والرجوع إلى الزوراء..
ة للعربيزة الفصزحى وللعروبزة الموّحززدة ، التزي كزان يكّنهزا ميخائيزل نعيمز

حين نجده في آخر حياته التي بلغت حزوالي قزرن مزن الزمزان، يعتزرف 
لنزززا أن ثمزززة ُحلًمزززا مبكزززرًا مزززا زال يزززراود نفسزززه، وهزززو أن تصزززبب العربيزززة 
الفصززحى قويززة تأخززذ بُسززنة التطززور، وقززادرة علززى التعبيززر عززن العلزززوم 

) الحلم(يتحقزق قبزل وفاتزه، وحاجات العصر، وهو يتمّنزى أن يزرى هزذا 
فلنتأمزززل مالمزززب هزززذا الحلزززم، إذ يقزززول: ".. كزززم كنزززُت أود أاّل أبزززرح هزززذه 
األرض، قبل أن أرى لألمة العربية لغة واحدة، مرنة المفاصل، واسعة 
المعززدة، قويززة الهضززم، دون أن يكززون هنززاك خززوف مززن قبززل المتزززمتين 

ا الضزززززخم والمتعنتزززززين علزززززى مزززززوت تلزززززك اللغزززززة، وعلزززززى فقزززززدان تراثهززززز
 .(74) الثمين....

قززد شززّن هجومززه هززذا العنيززف  وبعززد... فززإذا كززان ميخائيززل نعيمززة
على النقاد التقليديين في اللغزة واألسزلوب، وقزّدم آراءه الجريئزة الممتزازة 

، 0293حولهمزززا فزززي كتزززاب " الغربزززال" الزززذي ُنشزززر فزززي القزززاهرة عزززام 
رحززى أعنززف فززيالحظ أنززه فززي هززذه السززنة أيضززًا كانززت قززد بززدأت تززدور 
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معركززة نقديززة حززول تيسززير األسززلوب ولغتززه فززي األدب العربززي الحززديث 
وقد كانت تزدور علزى صزفحات صزحيفة " السياسزة" القاهريزة بزين  كّله،

ناقززد كبيززر آخززر مززن رّواد التجديززد، هززو طززه حسززين ومصززطفى صززادق 
الرافعي، زعيم المدرسة النقدية المحافظة الذي كزان يخزوض أيضزًا فزي 

، مزززع مالحظزززة معركزززة نقديززة عنيفزززة مشزززابهة مززع العقزززاد الوقززت نفسزززه،
الفززرق هنززا بززين المعززركتين، فبينمززا كانززت خصززومته النقديززة مززع العقززاد 
تدور حول قضزايا نقديزة أدبيزة متعزّددة ومتشزعبة، مثزل: إعجزاز القزران، 
والقيزاس المنطقززي، وطبيعزة الشززعر، واتهزام العقززاد للرافعزي بسززرقة آرائززه 

اجب، ... كانزت معركتزه مزع طزه حسزين تزدور في خصائص النشيد الن
حول " تيسير األسلوب واللغزة والغمزوض فيهمزا لزيس غيزر، علزى نحزو 

 .ما سوف نرى

 :واللغة حول تيسير األسلوب مة  خصو  أعنفُ 
ه فزززي العشزززرينيات مزززن القزززرن الماضزززي، كانزززت ثمزززة يالحزززظ أنززز

و ثالث مزدارس نقديزة أدبيزة حديثزة، قزد بزرزت وجعلزت هّمهزا األكبزر هز
تجديزززد األدب، وتيسززززير أسززززلوب الكتابززززة عامززززة... وكانززززت أيضززززًا ثمززززة 

 مدرسة رابعة هي المدرسة التقليدية المحافظة.
أما مدارس التجديد فقد أشرنا إلى مدرستين منهزا: وهمزا مدرسزتا 

نجليزيزة لزى تقاربهمزا تأثرهمزا بالثقافزة اإلعالديوان والمهجزر، وقزد سزاعد 
الثززة فقززد كانززت المدرسززة التكامليززة المتززأثرة المدرسززة الث واألمريكيززة وأمززا

بثقافززة مختلفززة قلززياًل عززن المدرسززتين السززابقتين، وهززي الثقافززة الالتينيززة 
 ، ويتزعمها طه حسين.(71)الفرنسية

وأمززا المدرسززة التقليديززة المحافظززة فقززد كانززت فززي ذلززك العقززد مززا 
زالزت قويزة الحضزور والمواجهززة مزع مزدارس التجديززد، وذلزك مزن خززالل 

الزذي  مصزطفى صزادق الرافعزيعيمهزا غيزر المزدافع ، األديزب الكبيزر ز 
، بحكززم كززان واسززع االطززالع علززى اللغززة العربيززة والتززراث األدبززي القززديم

، وكان هذا الكاتب يؤمن بآراء راسزخة تتعلزق بأسزلوب (76)نشأته األولى
التعبيزززر، إذ كزززان ينظزززر إلزززى أسزززاليب األدبزززاء والكتزززاب فزززي العصزززور 

نهزا مزا زالزت المثزال أى، قبل سزيطرة أسزلوب البزديع، علزى األولالذهبية 
علزى مثالهزا،  كزي يحزذوالجيزد لألديزب المعاصزر،  الصالب واألنمزوذإ 

البززن قبيززل البززدء  بالكتابززة، يقززرأ سززاعة فززي كتززاب  الرافعززيلززذلك كززان 
، وذلك كمزا يخبرنزا تلميزذه ألبي فرإ األصفهانيأو  الجاحظ،أو المقفع 
، ليقتزززرب فزززي كتابتزززه مزززن روح األسزززلوب عريزززانمحمزززد سزززعيد الاألثيزززر 

 .(77)القديم وبالغته
لزززدى الكاتزززب  كزززذلك كزززان الرافعزززي يزززؤمن بزززأن بالغزززة األسزززلوب

تُقاس بمقدار ما يزأتي مزن تشزبيهات وكنايزات ومجزازات، وكزان يتحزّدى 
"  ألحزدهم:خصمه من ناقديه الداعين إلى تجديد األسلوب، بمثل قوله 

 .(71)الستعارة والمجاز والتشبيه "أفأنت تقوم لي في باب ا

وأما من الناحية اللغويزة فكزان يختزار األلفزاظ والتعزابير القديمزة، 
ألنززه كززان يخشززى علززى اللغزززة العربيززة أن تضززعف وتنززدثر، إذا أجرينزززا 

 .(72)عليها ُسّنة التطور والمعاصرة
، إذا رّد علزى أحزد ناقديزه الرافعزيتتجلزى عنزد  وكانت هذه اآلراء

بززه مززن هززذه ين المحززدثين ، كززذلك يبززدو تطبيززق مززا يززؤمن مززن المجززدد
اآلراء في األسلوب، حين يكتب رسالة مزن رسزائله الفنيزة النثريزة، مثزل   

" وخيززر مثززال " أوراق الززورد" أو " السززحاب األحمززرأو  " حززديث القمززر"
" ، إذ كتزب رسزالة قصزيرة بعنزوان 0293على هذا كله، ما حزدث عزام 

فززي كتابتهززا إلززى أسززلوب الزخززرف البززديعي، " وعمززد  رسززالة فززي العتززب
الكتّزززاب قززد تحزززّرروا منزززه منززذ سزززنوات كمزززا رأينززا، ثزززم أرسزززل الززذي كزززان 

رسالته إلى صحيفة كانت قد أخذت فزي هزذا العزام تتزألق وهزي  الرافعي
صحيفة السياسة، التي كان يتقاسم تحريرهزا اثنزان مزن زعمزاء المدرسزة 

الززززذي كززززان يززززرأس  ن هيكززززلالززززدكتور محمززززد حسززززيالتكامليززززة النقديززززة، 
الززذي كززان يشززرف علززى تحريززر الجانززب الثقززافي  حسززين ، وطززهتحريرهززا

ق عليهزا بقولزه عزن أسزلوبها " الرسالة، ولكن علّ  طه ، وقد نشر(11)فيها
لقززززرن الخززززامس أو السززززادس األسززززلوب الززززذي ربمززززا راق أهززززل اإن هززززذا 

الزذوق  الهجري، ال يستطيع أن يروقنا في هذا العصر، الذي تغّيَر فيزه
 ".(10)تغيرًا شديداً 
يخاطزب فيزه هذا األسلوب ألنه  إلى بقوله: إنه عمد الرافعي فردّ 

أحد الُكتّزاب خاصزة، وال ُيخاطزب القزّراء عامزة، وذهزب إلزى أن الُكتزاب 
حجمززون عززن اسززتعمال أسززلوب الزخززرف البززديعي، لززيس بسززبب تغيززر يُ 

نما ألنهم ال يجيدون هذا األسلوب، ومنهم طه ن فسه، فزرد طزه الذوق وا 
جيززد أسززلوب البززديع، وال يريززد ال يُ علززى هززذا الكززالم المسززتفّز بقولززه: إنززه 

فزي رسزالته  الرافعزيوأمزا مخاطبزة  غّيزر حقزًا،تأن يجيده، ألن الذوق قد 
مثلززه، فليسززت مسززّوغًا  لززه السززتعمال هززذا األسززلوب القززديم، ألن  كاتبززاً 

اسززيون لززم يكونززوا ، فاألدبززاء العبالكتّززاب يتراسززلون عززادًة بلغززة عصززرهم
ّجززاإ فززي العصززر األمززوي، والع ةبززين أو بلغززة رؤ يتكززاتبون بلغززة الجززاهلي

لززم يكونزززوا  وفلززوبير وبزززودليرفيكتززور هوغزززو، وأدبززاء فرنسزززا مززن أمثزززال: 
إلززززى أن اللغززززة  َص ، وخَلزززز(19)يتكززززاتبون بالالتينيززززة أو الفرنسززززية القديمززززة

كززل عصززر مززع  مززن أن تأخززذ ِبُسززنة التطززور ومجززاراة العربيززة ال بززد لهززا
 شززى علززى العربيززة إذا سززادَ بأنززه يخ الرافعززي فصززاحتها، فززردّ باالحتفززاظ 

النهايززززة،  فززززي مززززذهب االعتززززدال والتطززززور عليهززززا أن تضززززعف وتمززززوت
دت ولم تتطور مع العصزور، كمزا ، إن اللغة تموت إذا تجمّ طهفأجاب 

خطأ لغزوي  يإلى وقوعه ف طه الرافعي، ثم نّبه (13)حدث للغة الالتينية
تكلفززه لفصزاحة القززدماء ْر " علزى الززرغم مزن غّيززلزه:" َهززْب أّن الزذوق تَ بقو 

في ألفاظه وعباراته القديمزة الغامضزة علزى قزّراء الصزحيفة، إلزى درجزة 
وهزززززم ابززززن المقفززززع والجززززاحظ ال يحتززززاجون معهززززا اآلن أن ُيتززززرجم لهززززم 

مزززن هزززذا النقزززد،  الرافعزززيفأحتزززّد  (14) الرافعزززي محتزززاجون أن يتزززرجم لهزززم
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يهّدده بأنه سزيتناوله فزي صزحف أخزرى غيزر السياسزة، طه  ىوأرسل إل
 بقوله: " زعم الفرزدق أن سيقتل مربعًا ". فرد طه متحدياً 
، طززهعلززى عالقتززه مززع  بقززيآثززر مززع هززذا، أن يُ  الرافعززي علززى أن

 " رسززائل األحزززان "الجديززد بعززد قليززل، وكززان بعنززوان  ألنززه أهززداه كتابززه
طزه خيزب أملزه، ألنزه عزاد إلزى مآخزذه لكزن  بالثناء طه آماًل أن يتناوله

السززابقة علززى أسززلوب التعبيززر عنززده، وأهززم مززا آخززذه علززى أسززلوبه فززي 
 الجديدة: رسائله 

 أن الرسائل تبدو غامضة غير مفهومة. .أ
يتكلزززف الغمزززوض تكلفزززًا، ألنزززه فيهزززا ال يزززأتي بأفكزززار  الرافعزززيأن  .ب

 جديدة أو معاني مبتدعة، كما يوهم القارر.
سززلوب المعقزززد المعززاني واألفكزززار، ليغّلززف رسزززائله أنززه يتكلزززف األ .ج

 بالغموض.
أنززه يختززار األلفززاظ الغريبززة، وينحززت عبارتززه نحتززًا، ويعززاني فززي  .د

مزة تسزتحق هزذه ، ولكزن دون والدة أفكزار قيّ توليدها معاناة الزوالدة
 المعاناة.
أكبزر ظنززي أن بقولزه: " ق بعزد هزذا علززى أسزلوب الرافعزي ثزم يعّلز

إنمزا  الرسزائل،حين يكتب هذه  رافعي ال يحاول أن يقول شيئاً األستاذ ال
ف المشزززقة فزززي الغزززوص علززززى غريبزززًا، فيتكّلزززيزززذهب فزززي النثزززر مزززذهبا 

المعزززاني الغريبزززة، ثزززم يتكلزززف العنزززاء والمشزززقة فزززي أن يسزززبو علزززى هزززذه 
 ة، حتى إذا تم له يبالمعاني ألفاظًا غر 

مززززن ذلززززك خْلززززق غريززززب رّص هززززذا الخلززززق بعضززززه إلززززى بعززززض 
، وهكززززذا يفعززززل فززززي كتابززززة رسززززالة ثانيززززة وثالثززززة لةاتسززززقت منززززه رسززززاف

مزززززن رسززززائله يزززززرّص بعضزززززها إلزززززى بعزززززض،  انتهزززززىورابعززززة، حتزززززى إذا 
 ".(11)فيتسق له منها كتاب

فزززرد بمقالززززة مزززن هززززذا النقزززد القاسززززي  الرافعززززيوقزززد ثززززار غضزززب 
 هجومية عنيفة، وأهم ما جاء فيها:

نمززززز .أ  طزززززها ناقزززززده أن أسزززززلوبه ال يعزززززاني مزززززن الغمزززززوض حقزززززًا، وا 
قززززززول هززززززو الززززززذي يعززززززاني مززززززن سززززززوء الفهززززززم، إذ ينطبززززززق عليززززززه 

 المتنبي:

  ميقالسَّ  من الفهموآفتُه ...           ائب  قواًل صحيحاً وكم من ع   

تززززززززاه مززززززززن ناقززززززززد نززززززززاقص األسززززززززلوب، أن عيزززززززب أسززززززززلوبه قززززززززد أَ  .ب
يخلززززززو مززززززن التشززززززبيهات والكنايززززززات والمجززززززازات  طززززززهفأسززززززلوب 

لزززززززي فزززززززي بزززززززاب  أفأنزززززززت تقزززززززوم بقولزززززززه:ولزززززززذا تحزززززززداه أسزززززززلوبيًا 
 "(16)والمجاز والتشبيه االستعارة

: إنزززززززه فزززززززي رسزززززززائله يلزززززززد العبزززززززارات والدة طزززززززهرد علزززززززى قزززززززول  .ج
د مثلهزززززززا فزززززززي البالغزززززززة، ثزززززززم أضزززززززاف عسزززززززيرة، بتحديزززززززه أن يلززززززز

ن لززززززززم يكززززززززن ًا قولززززززززه: " متهّكمزززززززز أتحززززززززداك أن تززززززززأتي بمثلهززززززززا، وا 
الدة، إال و األمزززززززر عنزززززززدك فزززززززي هزززززززذا األسزززززززلوب الشزززززززاق عليزززززززك 
وقزززززززد  ،(12)فعلزززززززّي نفقزززززززات القابلزززززززة، متزززززززى ولزززززززدت بسزززززززالمة ا  

مشزززابه، مزززال فيزززه إلزززى هزززذا الزززرد ليزززرد عليزززه بهجزززوم  طزززه نشزززر
وتقريعززززه أكثززززر مززززن نقززززده، وهكززززذا خرجززززت هززززذه  الرافعززززي تعنيززززف

المحزززززززاورة النقديزززززززة إلزززززززى خصزززززززومة عنيفزززززززة، ثزززززززم تحولزززززززت إلزززززززى 
 ألنعزززززداوة مشزززززهورة، ونحزززززن ال يهمنزززززا هنزززززا أن نخزززززوض فيهزززززا، 

الزززززززذي يهزززززززم هزززززززذا البحززززززززث منهزززززززا أنهزززززززا دارت حزززززززول أسززززززززلوب 
محمزززززد سززززززعيد  الرافعزززززي تلميزززززذالتعبيزززززر، وهزززززو مزززززا يعتزززززرف بززززززه 

بعززززززد ذلززززززك إذ ذهززززززب إلززززززى أن الرافعززززززي الززززززذي ظززززززل  العريززززززان،
يهاجمزززه بعنزززف " ال  يهزززاجم طزززه حتزززى آخزززر حياتزززه، كزززان حزززين

رًا عنززززده، وأنززززه فززززي نقززززده العنيززززف لززززه كززززان ال ينسززززى أن لززززه ثززززأ
 ".(17)ر وينتقمأكثر مما يريد أن يثأن يفحم يريد أ

لزززم يصزززدر فزززي نقزززده  طزززه علزززى أنزززه ينبغزززي المالحظزززة هنزززا أن
نمزززززا كزززززان يصززززززدر عزززززن آراء راسزززززخة كززززززان  السزززززابق عزززززن تحامززززززل، وا 

حززززافظ يززززؤمن بهززززا فززززي أسززززلوب التعبيززززر، بززززدليل أنززززه كززززان يميززززل إلززززى 
ويززززراه صززززديقًا يجّلززززه ويسززززتريب لُخلقززززه وحديثززززه، ولكنززززه حززززين  إبززززراهيم،

ترجمززززة غامضززززة مسززززتعماًل  " البؤسززززاء" لفيكتززززور هوغززززوجم كتززززاب تززززر 
ألفاظزززًا وتراكيزززب قديمزززة جزززدًا، تبزززدو غريبزززة فزززي هزززذا العصزززر، تناولززززه 

بأنززززه لجززززأ  مززززه، إذ اتهّ للرافعززززيبنقززززد الذع يشززززبه إلززززى حززززد بعيززززد نقززززده 
إلززززى األلفزززززاظ القديمزززززة الغريبززززة ليسزززززتر سزززززوء فهمززززه للزززززنص الفرنسزززززي، 

أن يسزززززززّوغ أسزززززززلوبه بأنزززززززه  -عزززززززيمثزززززززل الراف – حزززززززافظوحزززززززين حزززززززاول 
زززه كنزززت أظزززن " تهكزززم عليزززه طزززه بقولزززه: " للخاصزززة مزززن المثقفزززين موجَّ

د بعيززززد، وأحسززززب الء الخاصززززة ، فززززإذا بينززززي وبيززززنهم أمززززأنززززي مززززن هززززؤ 
 ".(11)أن خاصة حافظ ال يوجدون إاّل في خياله

وبعد ... فزإذا كانزت المعركزة النقديزة بزين الرافعزي وطزه حسزين  
أخيزرًا عزن إطزار النقزد األدبزي لغته، قزد خرجزت سير األسلوب و حول تي
، فززإن أكثززر مززا  ، وانتهززت إلززى القطيعززة بززين الناقززدين الكبيززرينالهززادف

يهمنززا منهززا فززي هززذا البحززث، هززي مقالززة ممتززازة قززد كتبهززا طززه خاللهززا، 
غززززي أن خصصززززها للحززززديث عززززن األسززززلوب ولغتززززه، وطبيعتززززه، ومززززا ينب

، فززي صززحيفة 0293عززام ، وقززد نشززرها يراعيززه الكاتززب المعاصززر فيززه
 السياسة.

أمزززا األسزززلوب: فيريزززد طزززه حسزززين مزززن الكاتزززب أن يراعزززي فيزززه 
أمرين: األول االبتعاد عن التقليد أو التكّلف فيه، لذا قال عن الرافعي، 
حزين تكلزف األسزلوب الزخرفززي فزي " رسزالة العتزب" لززيس مزن شزك فززي 

نمززا شززعر بط ريقززة، أنززه لززم يشززعر، كمززا كتززب، ولززم يفّكززر كمززا كتززب، وا 
نمزا نزرى فزي هزذا الكتزاب تكّلفزه  وكتب بطريقزة أخزرى فلسزنا نزراه هزو، وا 
ذن فالتكلف أو التقليد، حينما يجنب إليهما الكاتب،  ومحاولته اإلجادة وا 

، وهزو مزا رأينزا جبزران (12) يلغي بهذا شخصزيته الخاصزة أو ينكرهزا...!
 يشير إليه أيضًا.

ألسزززلوب فهززززو وأمزززا األمزززر الززززذي يريزززده طززززه مزززن الكاتزززب فززززي ا
الصدق في تصوير مشاعره وأفكاره خالل إرسزاله لنفسزه علزى سزجيتها 
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 اتزبفي الكتابة، فهذا الصدق مع النفس هو الذي يظهزر شخصزيته الك
الخاصة على حقيقتهزا...! لزذا فحزين عزاَب الرافعزي أسزلوب طزه، وأخزذ 
  عليه كثرة التكرار، دافع عن نفسه بقولزه مزّرة: "... لسزنا نززعم ألسزلوبنا

.. ثززم أجابززه مززرة أخززرى، (21)"امتيززازًا مززن األسززاليب، إنمززا نشززعُر فنكتززبُ 
سزززاخرًا مزززن تكلفزززه وتقليزززده بقولزززه: " أمزززا بعزززد، فلسزززنا نحزززاكي بأسزززلوبنا 

نمززا هززي اأسززلوبًا آخززر قززديمًا أو حززديثًا، ولسززنا نتكلززف هززذه المحاكزز ة، وا 
 .(20)طريقتنا في التفكير والشعور واإلمالء

وتعززابيره، فيززرى طززه أنهززا ينبغززي أن تجمززع  ظ األسززلوباوأّمززا ألفزز
المعاصزززرة فيقصزززد بهزززا أن تكزززون  بزززين المعاصزززرة واألصزززالة معزززًا، أمزززا

ة لزذوق العصزر وظروفزه الحضزارية وأبنائزه، وحجتّزه فزي هزذا أن مالئم
الُكتززززاب العباسززززيين لززززم يكونززززوا فززززي كتابززززاتهم يصززززطنعون ألفززززاظ رؤيززززة 

نمززا والعجززاإ فززي العصززر األمززوي، أو تعززابيره الجُ  فززاة مززن األعززراب، وا 
كززززانوا يكتبززززون مززززراعين ذوق العصززززر وحضززززارته، فلكززززل عصززززر ذوقززززه 

 . (29)وظروفه
وأما األصزالة فزي األلفزاظ فقزد كزان يعنزي بهزا أن تكزون فصزيحة 
وسليمة من الناحيزة اللغويزة، قزال موضزحًا رأيزه المعتزدل فزي مزا ينبغزي 

ديم، وال آنزف ... ال أمقزت القزأن تكون عليزه لغزة الكاتزب المعاصزر: " 
نما أرى أني وسط بين القزديم والحزديث، وأرى أن لغ تزي من الحديث، وا 

يجزززب أن تكزززون مزززرآة صزززادقة لنفسزززي، ولزززن تكزززون لغتزززي مزززرآة صزززادقة 
نمززا هززي مززرآة صززادقة  لنفسززي إذا كانززت قديمززة جززدًا، أو حديثززة جززدًا، وا 

 .(23)لنفسي، إذا كانت مثلي وسطًا بين القديم والحديث
لفصاحة في اللغة والمعاصرة جعلزه ينقزد الرافعزي، واشتراُط طه ا

ألنززه يسزززتعمل تعزززابير قديمززة غيزززر مالئمزززة للعصززر، كزززذلك جعلزززه ينقزززد 
أدباء المهجر، ألنهم في رأيه يستهينون بفصزاحة األلفزاظ، فعلزى الزرغم 

وطبيعزة قويزة، وخيزااًل  مرهفزة من أنه يجد فزي إبزداعهم األدبزي مشزاعرَ 
يأخزذ علززيهم التسزاهل فزي شزرط سزالمة األلفززاظ واسزًعا وابتكزارًا، إال أنزه 

" من جهة  يتجاهلون أو يجهلون اللغةواألسلوب، إذ هم في كتاباتهم " 
الحزظ علزى آراء طزه حسزين فزي قضزية تيسزير األسزلوب ولغتزه تُ أخرى 

مالحظتززان: األولززى أنززه كززان ينكززر اسززتعمال العاميززة، إاّل أن تقتضززيها 
كزان يفعزل الجزاحظ فزي القزديم، وكزان  الُملحة األدبية، أو الحكاية، كمزا

يززرى أن العاميززة ".. لززم تصززل إلززى أن تكززون لغززة أدبيززة " قززال: " ومززا 
 .(24)أراها تبلو ذلك آخر الدهر

وأمزززززا المالحظزززززة الثانيزززززة فهزززززي أنزززززه كزززززان يكزززززره الغمزززززوض فزززززي 
خزززالل الحقبزززة المحزززدَّدة لهززززذا  -األسزززلوب، وكزززان يزززرى أن فزززي مصززززر

ن إلزززى الغمزززوض فزززي أسزززلوبيهما وقزززد كزززاتبين كبيزززرين، يمزززيال -البحزززث
صززارحهما بززَذلك حززين نقززدهما، وهمززا العقززاد والرافعززي، أمززا العقززاد فقززد 
عّلززل الغمززوض عنززده بززأن السززبب يعززود إلززى أن عنززده فكززرًا ولكززن لززيس 

 ،(21)فعقلزه أطزول مزن لسزانه"عنده بيان كاف  يصور هذا الفكر، قزال " 
نًا وقدره لغوية، ولكن ليس عنده بيا يأن وأما الرافعي فقد عّلل الغموض

 فلسززانه أطززول مززن عقلززه"عنززده الفكززر المتززوازن مززع هززذا المقززدرة، لززذا " 
وكزززان يعجبزززه وضزززوح األسزززلوب عنزززد المزززازني، بزززل كزززان يرضزززي عزززن 
أسززززلوب المززززازني فززززي اسززززتعمال ألفززززاظ عاميززززة شززززائعة لهززززا أصززززٌل فززززي 

ميزة الفصحى، وقد َحَمَد لزه هزذا االتجزاه، فزي إعزادة بعزض األلفزاظ العا
الشززائعة إلززى فصززاحتها القديمززة مززن خززالل االسززتعمال، علززى نحززو مززا 

 سوف نرى.

 األسلوب الميسَّر يتكامل عند المازني
وصديقه عباس  ،(0242-0112) شّكل إبراهيم المازني

 (71)ات من القرن الماضييمحمود العقاد ثنائّيا أدبيًا ونقدًيا في العشرين
هما المثير " الديوان" عام باكت ا وقد حققا شهرة الفتة حين نشر 

 ، وقد عرضا فيه بالنقد الحاّد والعنيف، ألشهر الشعراء0290
حتى  شوقي والمنفلوطي والرافعي،من أمثال:  والناثرين آنذاك

،لم يسلم من هجوم المازني عبد الرحمن شكريصديقهما الثالث: 
العقاد على الثالثة:  الدكتور محمد مندوروقد أطلق الناقد  (26)عليه

أدباء مدرسة " الديوان" نسبة إلى الكتاب السابق،  والمازني وشكري
وهي مدرسة دعت إلى التوازن في تجديد األدب العربي الحديث،، 
واالعتدال في هذا بين األصالة والمعاصرة أما األصالة: فقد أتتها من 
ِقبل االطالع الكافي على اللغة العربية واألدب العربي القديم، وأما 
األصالة فقد أتتها من االطالع الواسع على األدب العالمي ، وذلك 

 .(27)من خالل التأثر بالثقافة األنجلوسكسونية خاصة
وقد عمل المازني في التعليم مدة وجيزة، ثم انتقل إلى العمل 
في الصحافة، فنجب وظل يعمل فيها أو يكتب لها حتى آخر حياته 

ف المصرية خالل ذلك، ، وكان يكتب في أشهر الصح0242عام 
 . (21)مثل صحيفة البالغ واألساس وأخبار اليوم

وال ريب أن عمله في الصحافة مدة طويلة، قد أثر في أسلوبه، 
هذا البحث، وال سيما أن المازني كان مهتمًا بتأمل  يوهو ما يهمنا ف

أساليب كبار الّكتاب، من أصحاب األساليب المتميزة، إذ عرض 
 سلوبي: المنفلوطي وطه حسين.ألالجارح بالنقد 

وكان المازني قد بدأ حياته األدبية يكتب بأسلوب يجتهد فيه أن 
، لكنه شعر من خالل الكتابة للصحف، أن (22)يكون بليًغا جزالً 

أسلوبه األدبي البليو، ال يالئم قّراء الصحف، بل شعر أّن هذا 
ابع ما يدور األسلوب لم يعد يالئم  طبيعة العصر، وال شّك أنه كان يت

ات، يمن نقد حول األسلوب ولغته وضرورة معاصرته في أول العشرين
، 0293مثل الخصومة النقدية الالفتة بين الرافعي وطه حسين عام 

وما كتبه ميخائيل نعيمة في كتابه " الغربال " الذي قّدمه صديقه 
العقاد في العام نفسه، وأّيد هو آراء المؤلف في التيسير، ونحسب أن 

ذا أيضًا قد رّجب عند المازني القناعة بأن األسلوب األدبي الجزل لم ه
يعد مالئمًا للكتابة في الصحف وحوار القصة على األقل، لذلك كله 
شعر بأن أسلوبه الذي بدأ به في حاجة إلى تطوير أو تعديل يالئم 
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وظروف العصر ثانيًا، فكان  شعور نفسه أواًل، ويالئم قّراء الصحف
عن أسلوبه األدبي البليو إلى أسلوب سهل ميّسر، استوحى عَدَل أن 

وأفاد فيه  (011)فيه موهبته، وثقافته وشخصيته المتأثرة بنشأته الشعبية
من آراء بعض زمالئه من كبار النقاد واألدباء، ولذا نجده في أسلوبه 
المعدَّل الميّسر قد حرص على الصدق مع نفسه ، فأخذ يكتب كما 

دون تكلف أو تقليد، حتى إّن الدكتورة نعمات أحمد  يفكر ويشعر حقاً 
نه كان يرسل أفؤاد، وهي رائدة الكتابة عن أدب المازني، تذهب إلى 

نفسه على سجيتها أثناء الكتابة، فيكتب كما يتكلم في واقع حياته، 
وكان يحرص فيها على الوضوح والمعاصرة في اختيار األلفاظ 

الفصاحة في أسلوبه وال يفّرط  ، ويحرص أيضًا على(010)واألفكار
ن، وفضاًل عن هذا يالبته فيها، كما لوحظ على أساليب بعض المهجري

فقد مال في أسلوبه الجديد إلى طريقة رائدة لإلفادة من األلفاظ كله 
العامية، ترضي الغيارى على الفصاحة في أسلوب التعبير الميّسر، 

عوة جبران وميخائيل مثل طه حسين والعقاد، وتلبي في الوقت نفسه د
نعيمة إلى اإلفادة من العامية كي تنمو العربية الفصحى، وهذه 
الطريقة الرائدة هي اختيار المازني في أسلوبه الكتابي أللفاظ عامية 
شائعة ذات أصول فصيحة، ولكن بعد أن يردها إلى فصاحتها األولى 

جديدة في  عند استعماله لها، فكان هذا منه ريادة حديثة وميزة إضافية
تيسير أسلوب الكتابة المعاصر، على نحو جعله متكاماًل في سهولته 
ووضوحه، مما جعل أسلوب المازني ، كما تقول الدكتورة نعمات 
أحمد فؤاد هو األقرب " إلى الشعب، فهو منه داني القطاف، إذ ال 
تقّعر في التعبير يطمس الفكرة، وال  تفاصب باأللفاظ يفّوت 

 ".(019)المعنى
وكان المازني على وعي تام بخصائص أسلوبه المعدَّل ويرى 

" لنا أنه أسلوب سهل ممتنع على التقليد، لذا نجده يفاخر بهذا قائاًل: 
  ".(013) ا  علينا أْن ليس فيه مقلدون..أسلوبنا الخاص، ومن فضل 

وهنا نالحظ أن المازني قد فاته أن األسلوب الميسر يتعارض بطبيعته 
 -يد، فهو يطلب في إحدى خصائصه، على نحو ما مّر بنامع التقل

أن يرسل الكاتب نفسه على سجيتها أثناء الكتابة، فيكتب كما يشعر 
ذا كان لكل كاتب طريقته الخاصة في التفكير والشعور،  ويفكر، وا 

يصور تلك الطريقة الخاصة  نْ فيقتضي منه الصدق في األسلوب أ
على سجيتها أثناء كتابته، إذ كان حقًا وقد كان المازني يرسل نفسه 
، ولذا القت مقاالته نجاًحا من (014)يكتب كما يتكلم على نحو تلقائي

جمع هذه المقاالت يعامة القّراء في الصحف، ويالحظ أنه كان حين 
نشرها، كان يختار لها عنوانات تتسق في يسرها مع يفي كتب و 

ض الدنيا " و " قبنكبوت" و " صندوق أسلوبه نفسه، مثل: " خيوط الع
الريب "، بل كان يختار لبعضها أحيانًا عنوانًا يتسق وميل أسلوبه إلى 
" اختيار ألفاظ عامية ذات أصول فصيحة قديمة، مثل عنوان كتابه 

 الشيخ الطهطاويّناه بعنوان كتاب وهو عنوان إذا واز  َع الماشي"

مدى  " يظهر لنا بجالءتخليص اإلبريز" في تلخيص باريز" المعقد 
العربي الحديث خالل عقود  عبيرالتيسير الذي طرأ على أسلوب الت

 قليلة ما بين القرن التاسع عشر والقرن العشرين.
هو أّنه قد  المازني ّن أهّم ما يالحظ هنا على أسلوبأعلى 

اللغويين معًا.  أما على صعيد و حاز على رضا كبار النقاد واألدباء 
أشهر رّواد التيسير في األسلوب  حسينطه األدباء والنقاد فقد نّوه 

لم يكن المازني حين عرض لذكره ُبعيد وفاته فقال: "  المازني بأسلوب
يتحّرإ من إحياء تلك األساليب القديمة التي كان يجدها عند عبد 
القاهر الجرجاني، وعند الذين سبقوه من أصحاب النقد والبيان، وكان 

يدونه من فّنه ذلك الجديد الناس يقرأون له، ويعجبون به، ويستز 
 .(011)القديم

 القصة والمسرحية وُكّتابهما أن أسلوب كذلك رأى دارسو
لغة الحوار، التي  يحل مشكلةالميّسر المتكامل في تيسيره  المازني

عمد فيها بعض الُكّتاب إلى العامية بحجة الواقعية االجتماعية 
" قد أخذ يجرب  " توفيق الحكيمالطبيعية حتى إن المسرحي الكبير 

في حوار مسرحياته، كما نجد ذلك في  المازنيأسلوبًا كأسلوب 
مسرحيتي " الصفقه " و " الزّمار " بعد  أن كان يجري حوار قصصه 

جة العاّمية، كما نجد في قصته هومسرحياته الواقعية  االجتماعية بالل
 " عودة الروح " ومسرحية " رصاصة في القلب ".

من تجربة المازني في  نجيب محفوظالكبير كذلك أفاد القاص  
األسلوب، بل يرى الدكتور محمد يوسف نجم أن نجيب محفوظ قد 

الحوار قريبًا من نفسه في حوار رواياته، إذ يبدو  طّور أسلوب المازني
هناك فئة من الُكّتاب : " الدكتور نجمالعامية، مع أنه فصيب، قال 

 فصحى المبّسطة، ومنهمأو ال تؤثر استعمال العامية المفّصحة
المازني ونجيب محفوظ، وقد كانت محاولة نجيب في هذه السبيل 

 .(016)الخطوة التالية بالنسبة لمحاولة المازني
تفصيب بعض  المازنيي اللغويون عن محاولة ضكذلك ر 

األلفاظ والتعابير العامية الشائعة، حتى إن بعضهم رأى أنها خير 
ة وأعداء العربية الفصحى في العالم أسلوب للرد على ُدعاة العامي

العربي، إذ دعوا إلى إعادة األلفاظ العامية الشائعة في اللهجات 
اللهجات  االرتقاء بهذهالعربية اآلن إلى فصاحتها األولى، من أجل 

إلى مستوى لغوي متوسط بين الفصحى العالية والعامية الهابطة، وهذا 
بينها، بل يساعد على وحدة يساعد على توحيد هذه اللهجات ويقارب 

 .(017)العالم العربي وتقارب شعوبه
آخرين ألسلوب التعبير  نوأخيرا ُيالحظ هنا أن ثمة اسمي

" وهو ما اللغة الثالثةاألول هو "  المازني:كما تكامل عند الميسر 
العربية والثاني هو "  (011)يردده ُكّتاب القصة والمسرحية ونقادهما

ده بعض اللغويين الداعين إلى تفصيب " " وهو ما يردالوسطى
 .(012)د. نهاد الموسىأمثال  من بهااللهجات العربية لالرتقاء 
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نحب أن نختم الحديث عن جهد المازني في تيسير  وأخيراً 
ر، إذ ياألسلوب بتصويره ألثر كتابته في الصحف على هذا التيس

 ه األدبيةن األسلوب الجزل الذي بدأ به حياتعيقول مصّورًا عدوله 
تبينت على األيام أن لغتي األدبية قديمة، فاترة جامدة، بقوله: "... 

وأني فيها كأني قطعة متخلفة من زمان مضى، وأّن الحياة الجديدة 
ها لغتها، وأّن اتصالي بحياة الناس بفضل الصحافة قد قّجر في ل

نفسي ينابيع جديدة، وأكسب أسلوبي نبضًا ليس من الوجع بل من 
ية، مرونة كانت تنقص لغتي وأسلوبي، وأصبحت بفضل الحيو 

بيسر( في أّي وقت وأي موضوع، وفي خلوة أو بين الصحافة أكتب )
 .(012)الناس

 خالصة
( 0291و 0291)بين نخلص من البحث إلى أّن سنوات ما 

كانت سنوات خصبه حقًا في نقد األسلوب ولغته، وال ريب في أّن 
وتضافرت معًا في هذه الحقبة المحددة،  عدة قد تهّيأت واتيةعوامل م

ز ر وأدت إلى هذه الحركة النقدية األسلوبية الالفته حينذاك. ومن أب
هذه العوامل: أن أسلوب التعبير العربي خالل هذه الحقبة كان قد 
تحّرر حديثًا من قيود البديع، لكن بعض الُكتاب المحافظين ظلوا 

عملون تعابير قديمة غير ون فيه إلى التقليد أحيانًا، ويستنحيج
 معاصره.

ومن أبرز هذه العوامل أيضًا: أن نخبة ممتازه من كبار النقاد 
المنفلوطي  وجبران والعقاد وطه الرّواد واألدباء المجّددين وهم : 

قد تنبهوا معًا إلى خطر التقليد في  وميخائيل نعيمة والمازني حسين
ناشئة الكّتاب يومذاك إلى  في اللغة، فراحوا ينّبهون األسلوب والجمود 

هذا الخطر، ويحّذرونهم  من مغبة ذلك، ولم يتردد بعض هؤالء النقاد 
واألدباء المبدعين في شّن حمالت عنيفة على أنصار التقليد في 

، الذي شّن ناألسلوب، والجمود في اللغة ، وكان من أعنفهم  جبرا
لى خطر هؤالء ، ونّبه مبكرًا إ0291حملته في أّول هذه الحقبة عام 

المقلدين الجامدين، مصورًا إياهم بأنهم)) ناسجو كفن العربية، وحافرو 
 قبرها((.

عربية ونخلص أيضًا إلى أّن جهود هؤالء الرّواد الغيارى على ال
، إذ اقتصر معظمهم على مقالة واحدة، كانت متفاوتةوأسلوبها، قد 

األسلوب على حين تعددت مقاالت طه حسين حول تيسير 
، بسبب دخوله في محاورات عّدة مع مصطفى الرافعي ومعاصرته

بدأ نقده ألسلوب الرافعي عام  فقد-رأيناعلى نحو ما  –حول األسلوب 
، حين نشر رسالة العتب، واستمرت المحاورات متقطعة حتى 0293
فأدى نقد طه  (،األحزان( ))رسائلالرافعي حين نشر  0294عام 

وانقطاع الحوار بعد صومة نقدية عنيفة، ألسلوب الرافعي فيها إلى خ
 بينهما. السنةهذه 

الخصبة في نقد األسلوب ولغته عام ثم ختم العقاد هذه الحقبة  
تقديم العقاد  المنفلوطي، تخلله، حين قّدم نقدًا منصفًا ألسلوب 0291

-على نحو ما رأينا وذلك-الكّتابفي تصنيف أساليب  تصوره المتميز
التي ضعف نقد األسلوب قاد هذه الحقبة المحّدده، ، وبهذا ختم الع

ألنه بعدها بقليل انسحب أيضًا من محاورة الرافعي أو الرّد بعدها 
بسنه عام  ذلك المنفلوطي قد توفي قبل حسين، وألنعليه مثل طه 

باالنجليزية بعد  انشغل جبران في تحوله إلى الكتابة، في حين 0294
 .0293عام  (The prophetنجاح كتابه )النبي 

هؤالء النقاد الرواد إلى أّن  تأمل جهودونخلص أيضًا من 
آراَءهم في األسلوب الميسر المعاصر متشابهه في جوهرها، باستثناء 

مقدمته لكتاب ))الغربال(( وهو  العقاد فيكما وصفه  صغير،خالف 
أن العقاد وطه حسين أيضًا كانا يأخذان على المهجريين في أساليبهم 

الستهانه بقواعد النحو والصرف. وفصاحة األلفاظ، إذ يميلون إلى ا
 اإلفراط في استعمال األلفاظ العامية دون ضوابط.

سلوب الميسر قد ذلك نخلص إلى أّن جميع خصائص األك
سلوب ني، والذي َعدل به أخيرًا عن األتكاملت حقًا في أسلوب الماز 

ته. لغسلوب الميسر و أواًل، أما خصائص هذا األ به الذي بدأ الجزل
 كما دعا إليها جميع هؤالء الرّواد، فنخلص إلى أن أبرزها:

صدق الكاتب مع نفسه، بإطالقها على سجيتها حين يكتب،  .0
 مصورًا مشاعره وأفكاره بدّقه وأمانة.

حرص الكاتب على اختيار ألفاظ معاصرة بشرط أن تكون    .9
ية في نحة متومأنوسة، وابتعاده عن استعمال ألفاظ قديم ةفصيح

 االستعمال أو مهجورة في هذا العصر.
الحرص على الوضوح في األسلوب، ألن الغموض يفّوت على  .3

 القارىء الفهم والفائدة والتذّوق.
الخاص الممّيز، دون  امتالك أسلوبهحرص كل كاتب على  .4

 اتب عن شخصيته.ليد، ألن التقليد يعني تنازل الكتكلف أو تق
لكن بضوابط معينه وبشرط أال تشّكل ، و ةمن العامي ةاإلفاد .1

يار اإلفادة خطرًا على الفصحى، فقد استحسن العقاد وطه اخت
، ذات أصول فصيحة، إذ المازني لتعبيرات عامية شائعة

استعملها في أسلوبه الميّسر فسلط األضواء على فصحتها من 
 جديد.

وبعد فنخلص من البحث أخيرًا إلى أن معركة هؤالء الرواد 
خاضوها خالل هذه الحقبة، في سبيل تيسير األسلوب ولغته التي 

ومعاصرتها، قد انتصرت في الغالب ُبعيد هذه الحقبة، فقد أنار هؤالء 
الرّواد بما رأينا من جهودهم الدرب أمام ناشئه الكتاب، فعرف كل 

نذكر هنا  أنْ  منهم كيف يمتلك أسلوبه الخاص المعاصر، وحسبنا
د مثااًل على تأثيرهم: وهو المازني، فقد أفاد واحدًا من هؤالء الرّوا

إذ حل لهم مشكلة كانت  والقصة،أسلوبه الميَسر كّتاب المسرحية 
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قائمة، وهي لغة الحوار، أتكون بالعامية أم بالفْصحى؟! لذا رأوا في 
ألن لغته ليست بالعامية المبتذلة وال بالفصحى  األمثل،أسلوبه الحل 

هي لغة فصيحه متوسطه مأنوسة معاصرة،  وانما المستوى،العالية 
وكان من الكّتاب الذين أفادوا من هذا الحل في لغة الحوار، التي 
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 وما بعدها. 07المرجع السابق: ص .10
 .07ع السابق: المرج .19
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 .07المرجع السابق:  .13
 .009المرجع السابق:  .14
 .009، 7المرجع السابق: ص .11
 .090المرجع السابق:  .16
 .011: رافعيمحمد سعيد العريان، حياة ال .17
 .14انظر كتاب طه " حافظ وشوقي "  .11
 .3، ص3إانظر كتاب " حديث األربعاء"  .12
 .00المرجع السابق:  .21
 .91المرجع السابق:  .20
 .91المرجع السابق:  .29
 .09المرجع السابق:  .23
 .04طه حسين، مقدمة ألوان من القصة المصرية: ص .24
 .019-010حديث األربعاء، إ  .21
انظززززر كتززززاب " النقززززد والنقززززاد المعاصززززرون " للززززدكتور محمززززد  .26

 وما بعدها. 49 مندور:
ثقافتها بين أصالة االطالع  كانت مدرسة " الديوان" تعتدل في .27

الممتززززاز علززززى األدب العربززززي وحداثززززة االطززززالع علززززى األدب 
، التززززي 0، إ0العززززالمي، انظززززر مقدمززززة كتززززاب " الززززديوان" ص

 كتبها العقاد والمازني معًا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .012انظر كتاب د. نعمات أحمد فؤاد أدب "المازني"  .21
 .012المرجع السابق:  .22

 .72-34المرجع السابق:  .011
 وما بعدها. 919ق: المرجع الساب .010
 .910المرجع السابق:  .019
 .37قبض الريب:  .013
 .911انظر كتاب " أدب المازني"  .014
 .014انظر كتاب " خصام ونقد" لطه حسين:  .011
 .099د. محمد يوسف نجم " فن القصة "  .016
 . 031د. نهاد الموسى، قضية التحول إلى الفصحى:  .017
يسمى نقزاد القصزة والمسزرح أسزلوب التعبيزر الميّسزر " اللغزة  .011

فزي كتابزه " األدب  إسزماعيلالثالثة" من أمثال : د. عز الدين 
، ويسميه اللغويون من أمثزال: د. نهزاد الموسزى 941وفنونه " 

 " اللغة الوسطى".
 .03: د. نهاد الموسى، " قضية التحول إلى الفصحى"  .012
، وانظززر مجلززة 091أحمززد فززؤاد، أدب المززازني، د. نعمززات  .001

 .0246-، القززززززززززاهرة(1الكاتززززززززززب السززززززززززنة األولززززززززززى، العززززززززززدد )
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


