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  آراء ميخائيل نعيمة النقدية
  

  2، سکینۀ پرهیزگاري*1حسن دادخواه
  
  

ودرس املرحلة اإلبتدائية ذا » بسكنتا« م، يف ١٨٨٩ولد ميخائيل نعيمة األديب اللبناين الكبري عام 
ان  للعلم واملعرفة، راح جيوب البلد البلد، ومبا أن بلده مل يكن قادراً على أن يليب حاجات روحه املتعطشة

املختلفة من فلسطني وروسيا إىل أن وصل إىل أمريكا؛ وهناك انضم إىل أدباء املهجر الشمايل وساهم يف 
  . م١٩٧٦ م حيث وافته املنية عام ١٩٣٢تأسيس مجاعة أدبية تدعى الرابطة القلمية وعاد إىل لبنان عام 

شعر وسائر الفنون واألدب تربو على  من املقالة والرواية والنعيمة آثاراً قيمة يف الفنون املختلفةترك 
ثالثني أثراً وأبدى من خالهلا آراءه العقائدية والفلسفية واالجتماعية والسياسية إىل غري ذلك، نعم إنّ 
آراءه هذه أضحت ذات قيمة بالغة، لكنه قد اشتهر بآراء أدىل ا يف جمال النقد األديب يف كتابه 

حيث اعترب النقاد وأصحاب الرأي نعيمة واحداً من طالئع . نقدالّذي ذاع صيته يف عامل ال» الغربال«
نقاد األدب احلديث الذين أحدثوا تطوراً هائالً يف األدب وكما يعتقدون أنه لعب دوراً هاماً يف مسار 

النقد األديب.  
  

  النقد االدىب، املعاصر، ميخائيل نعيمة: الكلمات الرئيسة
  

                                                        
  األهواز، اهواز، ايران–االستاذ املساعد جامعة الشهيد مشران  .١

  األهواز، اهواز، ايران–ماجستر يف اللغة العربية جامعة الشهيد مشران  .٢

  النقد األديب عند ميخائيل نعيمة
استوعب نعيمة الضعف املوجود يف األدب العريب واالحنطاط الذي 

وتعرف على » روسيا«أُصيب به طيلة قرون متعاقبة، منذ حلَّ يف 
فقد تكشف يل فقرنا الفاضح ...«: كما يقول. اللغة الروسية وأدا

. )١(»اىل أدب ينبع من احلياة وأدباء ال يتلهون بالقشور عن اللباب
 ليعاجل الداء الذي يعاين منه االدب العريب، كان يبحث عن حلّ

لكنه مل يفز ذا االمر يف السنوات اليت قضاها يف روسيا اىل أن 
ما أن تسلّم جملة .  م١٩١٣وجود وميضاً من االمل يف أمريكا عام 

الفنون من صديقه احلميم نسيب عريضة وتعرف على هيئة 
وغريمها حىت » اينالرحي«و » جربان خليل جربان«أمثال . حتريرها

. فطبع أول مقاالته يف الة نفسها. )٢(أخذ يدون مقاالته النقدية

جلربان وقارنته » االجنحة املتكسرة«قرأت كتاب «: كما يقول هو
باالدب كما يف روسيا، فوجدته بعيداً جداً عن املستوى الذي قد 

 .لذلك كتبت أول مقالة نقدية عنه... أدركته أنا بذهين وقليب
نشر نعيمةُ فيما بعد . )٣(»وكانت هذه هي بداية حيايت النقدية

.  م١٩٣٢عام » الغربال«مقاالته النقدية القيمة يف جمموعٍة مساها 
» يف الغربال اجلديد«كما لَه جمموعة أخرى يف هذا اال مساها 

وعدة مقاالت متفرقة يف جمموعاته .  م١٩٧٣ونشرها عام 
  .األخرى

.  هذه املقاالت مخس قضايا رئيسية وتبسط فيهاناقش نعيمة يف
فصح لسانه بالكالم عن النقد وبين خصائص الناقد واملسؤوليات 

 العشر  امللقاة على عاتقه وتكلّم عن مقاييس تقومي األدب، وخاصة

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

38
34

26
9.

14
25

.1
1.

2.
3.

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

ijh
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                               1 / 7

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23834269.1425.11.2.3.8
https://aijh.modares.ac.ir/article-31-4173-en.html


  آراء ميخائيل نعيمة النقدية
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واللغة، اضافة اىل هذا، قام بنقد آثار االدباء النثرية اىل جانب 
  .ئهأشعارهم ونتطرق فيما يلي اىل آرا

  
  النقد األديب والناقد: أوالً

قومي العواطف واالحاسيس واالفكار تالنقد االديب عند نعيمة هو 
يري نعيمة أنّ . )٤(والتمييز بني جيدها ورديئها، ومجيلها وقبيحها

النقد االديب مل ينل حظوة عند العرب بعد؛ ألنهم جيهلون قيمة 
  هذه الفكرة زالةمن هنا على الناقد أن يسعى أل. النقد والناقد

املتشائمة عن أذهام، لذلك جيب أن خيلص نيته يف تقييم األثر 
وعلى االديب أن يعلم . االديب ومييز بني شخصية املنقود وبني آثاره

  .أنه ذو شخصيتني
االديب هو انسان قبل أن يكون أديباً وإن درس الناقد آثاره 

. يقصد أن يشوة مسعتةوأبدى آراء سلبية حوله، فهذا ال يعين أنه 
عليهم أن يعلموا . أما للقارئ فعليه أنْ يتعرف على مسؤولية الناقد

أنّ عمل الناقد ال يقْتِصر على تقومي اآلثار والتعريف مبحاسنها 
ومساوئها فحسب؛ بل عمله يشبه عمل الصائغ الّذي ينظر اىل قطع 

 الذهب  منها من املعادن ويفصل بعضها عن بعض، فيسمي واحدة
هذا ما . واالخرى شبهه وعند ذلك حتلّ الواحدة مكان االخرى

زد على ذلك أنه ليس مبقوم فحسب، بل هو مبدع و . يفعله الناقد
  .)٥(مولّد ومرشد

الناقد مبدع ألنه يرفع الستار عن جوهر االثر املنقود ويكشفه 
 من عندما يبدأ االديب ويخلق أثراً. لآلخرين ولصاحب األثر نفسه

 مبا سيقع أو سوف يقع بعد تأليفه وال يظن الشعر والنثر، ال يهتم
أن أحداً يقوم بدراسته، واملهم عنده أن يسد حاجاته الروحية يف 
الزمن نفسه، على سبيل املثال، ما كان شكسبري يفكّر يوم ألّف 
رواياته أنها توضع يف قسطاس النقد وتؤدي اىل اجالله وخلوده 

  .)٦(يوماً ما
الناقد مولّد، خيلق كما خيلق االديب، ألنه عندما يقوم بوضع 
املقاييس االدبية يكشف نفسه لآلخرين ويف الواقع يولّد أفكاراً 

فهو اذا استحسن أمراً ال يستحسنه ألنه حسن يف ... «. )٧(جديدة
ذاته، بل ألنه ينطبق على آرائه يف احلسن، وكذلك اذا استهجن 

نطباق ذلك االمر على مقاييسه الفنية، فللناقد آراؤه يف أمراً فلعدم ا
اجلمال واحلق، وهذه اآلراء هي بنات ساعات جهاده 

  .)٨(...الروحي
ألناقد مرشد، ألنه يطلع االدباء على حماسن عملهم ومساوئه، 

 بنفسه ومبا خلقه من الشعر والنثر، لكن ما يوجد أديب يعتزرب
  .ه عن قيمتها احلقيقية ويقلّل من اعتزازهالناقد يقيم آثاره وخيرب

فكم من أدباء حيتقرهم الناس دون أي معرفة على نتاجام 
االدبية، لكن الناقد البصري مينحهم درجة يستحقّوا فضالً عن هذا 

 فن من الفنون االدبية كالشعر ويرى  يشاهد الناقد أديباً يتطرق اىل
مث يرشده اىل ما جيلب له .  وبالعكس أنه ما خلق للنظم بل للرواية

  .)٩(توفيقاً أكثر وهكذا حيول دون اتالف طاقاته
  
  املقاييس االدبية: ثانياً

أنّ لكلّ ناقد «:  على النقد الذايت أو الشخصي ويقول يؤكّد نعيمة
وعلى النقاد كلّهم أن حبظوا . )١٠(»غرباله ولكلّ مقاييسه وموازينه

، ألنهم مبساعدة هذه »مييز الفطريةقوة الت«بصفة مشتركة وهي 
القوة يضعون معايري خاصة ألنفسهم والّذي فقدها ال ميكنه أن 
يكون ناقداً خيلق أحكاماً وقواعد ختتص به، فينقد على معايري 

هلذا مسي حممد مندور . )١١(اآلخرين وال يفيد نفسه وال االدب
الرتعة الرومانسية الّذي يدلّ على » املنهج التأثّري الذايت«منهجه 

ألن اإلنسان وذاته يكونان يف رأس اهتمام املدرسة . فيه
  .)١٢(مانسيةروال

نشاهد يف آراء نعيمة يف هذا اال إزدواجية واضحة، على 
: سبيل املثال، هو مرة يدعو النقاد اىل خلق معايري جديدة ويقول

فع نفسه فالناقد الّذي ينقد حسب القواعد اليت وضعها سواه ال ين«
وال منقوده وال األدب بشيء اذ لو كانت لنا قواعد ثابتة لتمييز 
اجلميل من الشنيع، والصحيح من الفاسد، ملا كان من حاجة بنا اىل 
النقد والناقدين، بل كان من السهل على كل قارئ أن يأخذ تلك 

مث يقول يف مكان آخر . )١٣(»...القواعد ويطبق عليها ما يقرؤه
: ن وجود مقاييس التقومي املطلقة ضرورة البد منهامؤكداً على أ

 ليست – ومنها مقاييسنا االدبية –إذا صح أن مقاييسنا القيمية «
سوى أزياء تتبدل بتبدل االيام واالماكن واالذواق واملدارك، فما 
النفع من جهدنا يف التمييز بني االمور والفصل ما بني غثها 

سدى كلما حاولنا أن نفرق بني ومسينها؟ أو لسنا صارفني مهّنا 
اجلميل والقبيح، والنافع والضار واخلطأ والصحيح؟ فمن ذا يكفل 
لنا ما ندعوه اليوم مجيالً ونافعاً وصحيحاً ال يصبح يف الغد قبيحاً 

أوليس يف االدب من أزياء ال تعتق مع الزمان ... داً؟سوضاراً وفا
  .)١٤(»وال تزيدها األيام إالّ مجاالً وهيبة؟

 حسب حاجات الناس  يقوم نعيمة بوضع مقاييس مطلقة
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النفسية، يف نظرته تقاس قيمة االمور الروحية ومنها االدب وفقاً 
حلاجات الناس الروحية، صحيح أن حاجات الناس تتغري إثر تغير 
االمة يف االزمنة املختلفة ويف االماكن املتعددة لكن هناك حاجات 

 ال تنحصر بزمان واحد ومكان مشتركة ثابتة بني االمم مجيعاً
بل يشعر الناس ا يف كلّ العصور وأينما كانوا، أما . واحد

  )١٥(:احلاجات االربعة اليت حيددها لنا نعيمة فهي
 حاجة االنسان اىل التعبري عما جيول يف نفسه، عن حاالته -١

 الروحية من رجاء ويأس، وفوز واخفاق، واميان وشك، وحب
  ...وحزن وفرح ووكره، ولذه وأمل، 

 حاجة االنسان اىل نور يرشده يف احلياة وليس من نور -٢
يرشده غري نور احلقيقة، حقيقة ما يف أنفس الناس وحقيقة ما يف 

  .العامل من حوهلم
  . الروح اىل اجلمال  حاجة-٣
  . املوسيقى  حاجة الروح اىل-٤

 ودعا  بناًء على هذه احلاجات، املعايري االدبية اليت وضعها نعيمة
وهي املقاييس الثابتة اليت جيب أن نقيس « استخدامها؛  اآلخرين اىل
اىل أي مدى يقدر النص املنقود على أن :  هي)١٦(»ا االدب

يفصح عما جيول يف نفس االنسان؟ اىل أي مدى اهتم مبسألة 
احلقيقة؟ هل رسم االديب اجلماالت وإىل أي حد انتبه االديب اىل 

  عنصر املوسيقى؟
يري نعيمة أنه ال يستطيع أثر أن ينال درجة املأثرة االدبية إالّ 
أن يتزين ذه امليزات االربعة ويعترب شكسبري من االدباء الّذين 

مجع بني دقة اإلفصاح ومجال «اهتموا ذه االمور يف آثارهم، ألنه 
فليس من كلِّ ما ظهر ... التركيب وعذوبة الوقع وحالوة احلقيقة

كن من أن جيوب أقطار  اليوم من شعراء وكتبة من مت حىتيف العامل 
النفس البشرية كما جاا هذا املمثل االنكليزي وال أن يفصح عنها 

وال أن يودعها . ببالغته، وال أن يزين بالغته باجلمال الذي زاا به
من االحلان ما أودعه شكسبري يف أكثر أبياته ومقاطعه، وال أن 

 بطّن ا هذا اجلبار مشاهد رواياته وفصوهلا، يبطنها باحلقائق اليت
  .)١٧(»لذلك ال يزال شكسبري كعبة حنج اليها وقبلة نصلي حنوها

 عن  سبق وأن ذكرنا عن االزدواجية املوجودة يف كالم نعيمة
املعايري االدبية، يعتقد شفيع الدين السيد أن نعيمة يؤكد على النقد 

اىل وجود املقاييس املطلقة الذايت من جهة ويصر على حاجة األدب 
وأنفذ نعيمة من شبكة . من جهة أخرى وهذان القوالن يتناقضان

التناقض بقوله أنه ميكن أن تكون هذه املقاييس ثابتة لدى الناس 

مجيعاً يف كل زمان ومكان، لكن مدى ادراكها يتوقف على ذات 
  .)١٨(الفرد

زدواجية  شفيع الدين السيد ال ترفع اال ومن الواضح أنّ نظرة
هذه   نسبية وجدير بالذكر أن نعيمة نفسه أيضاً قد أشار اىل املذكورة

املعايري وأقر أن مدى االحساس باحلقيقة واجلمال واملوسيقى ينتمي 
  .)١٩(اذن املقاييس االدبية ذاتية. اىل ذات الفرد

على فرض أنّ رأي شفيع الدين السيد واعتراف نعيمة ينكران 
 لكننا ال نستطيع التعامي عن املعايب الّيت  ةاالزدواجية املوجود

  :تشكو منها آراء نعيمة وهي
 قد أشار نعيمة يف كالمه عن املقاييس االدبية الثابتة اىل أنّ -١

لكنه يبدو من قوله أن احلقيقة واجلمال . احلقيقة واجلمال نسبيتان
: فهو يقول. اللذين يقصدمها كمقياسني لتثمني االدب مطلقان

نحن وان اختلف فهمنا عن احلقيقة، لسنا لننكر أنّ يف احلياة ف... «
ماكان حقيقة يف عهد آدم وال يزال حقيقة حىت اليوم وسيبقى 

وإن تضاربت ...«:  ويقول عن اجلمال)٢٠(»حقيقة حىت آخر الدهر
أذواقنا يف ما حنسبه مجيالً وما حنسبه قبيحاً، ال ميكننا التعامي عن 

ان قررنا أنّ . )٢١(»مطلقاً ال خيتلف فيه ذوقانأنّ يف احلياة مجاالً 
احلقيقة واجلمال مطلقان يف احلياة كما اعترف نعيمة، اذن نستطيع 
أن نعتربمها من املعايري املطلقة ونقوم اآلثار االدبية عليها وجنعلهما 
يف قائمة املأثرات االدبية، لكننا لو احتسبنامها أمرين نسبيني خلرجا 

 اجلمال  ابتة، ألنه من احملتمل أال يتفاهم الذوقان علىمن املقاييس الث
املوجود يف النص أو على احلقيقة املوجودة فيه وما يراه أحد مجيالً 
يعتربه آخر قبيحاً وبالعكس، فكيف منيز الرأي الصحيح عن 

  الفاسد؟ أنصدق قول هذا الناقد أو ذلك؟
عند ما نتكلم «يقى؛  ِإنْ أمعنا النظر يف رأي نعيمة يف املوس-٢

عن النغم ىف الكالم أمنا نتكلم عن ظاهرة ال ميكن أن حيسها اثنان 
احساساً واحداً، فاذا كان من الشعراء احملدثني من يدعي أن يف 
شعره أنغاماً تز هلا نفسه وكنت ال أحس تلك االنغام، فليس يف 

ي باحلق استطاعيت أن أدعوه دجاالً أو مستهتراً ولكنين أحتفظ لنفس
، فنرى أنه ليس بامكاننا أن )٢٢(»يف أن أقول بأين ال أحس احساسه

نعترب املوسيقى من املقاييس املطلقة، كثرياً ما حيدث أن موسيقى 
نص تشد رغبة ناقد، يف حني ال ترضي آخر أو لعله اختلف ذوق 

  .ناقدين فيها وما شعر به أحد ال يشعر به آخر وبالعكس
 عن هذه املعايري الثالثة، نستطيع أن نقول بناء على ما ذكرناه

  .ال مطلقة أنّ احلقيقة واجلمال واملوسيقى مقاييس نسبية
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  آراء ميخائيل نعيمة النقدية
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  األدب: ثالثاً
قد خالف نعيمة االدباء الذين جيعلون االدب سلّماً للبلوغ اىل 
السمعة والشهرة، والّذين ينظرون اليه كحرفة، والّذين يعتربونه 

كما أعطاه معىن » الفن للفن«متعة، والّذين يطرحون نظرية 
نعيمة أختار املدرسة الواقعية مستوحياً من االدباء والنقّاد . جديداً

فقد جت يف القصة منهج الواقعية ... «: الروس، وهو يقول
  .)٢٣(»الروسية، وكذلك يف القصيدة، وكذلك يف النقد

 يف – من أشهر نقّاد روسيا –وخاصة اقتفى ج بيلنسكي 
هتف بشعار االدب واحلياة معتقداً أن احلياة واالدب توأمان النقد و

  .)٢٤(ال ينفصالن
يرى نعيمة أن من أهم االسباب اليت أدت اىل احنطاط األدب 

ال حياة «ألنه . يف السابق، هو ابتعاده عن احلياة بل انفصاله عنها
لالدب إال من احلياة فهي له مبثابة املاء واهلواء والغذاء، 

االدب الذي ال يتغذي من احلياة ليس أهالً ألن . )٢٥(.»للجسد
االدب الذي هو أدب يتناول احلياة الداخلية . يسمى أدباً

واخلارجية، اذن هو شامل ويصاحب االنسان أينما كان، ما من 
صغرية أو كبرية م االنسان يف حياته إال أخذها االدب بعني 

يف ظروف احلياة االعتبار، وهو يضم أحاسيس االنسان النفسية 
املختلفة، وحقائق احلياة االجتماعية واالمور واملشاكل اليت يساهم 

اذن أنّ ما يليق . الناس فيها مجيعاً من املوت واحلياة واىل غري ذلك
به عنوان االدب ليس إال رسوالً بني نفس االديب ونفوس الناس 

ان االدب الواقعي ال يهتم بطبقة خاصة يف مكان خاص وزم. مجيعاً
  .)٢٦(بل حتدى الزمان واملكان. حمدد

يثين نعيمة على االدباء الذين جيعلون احلياة حموراً ألدم، النه 
يرى غاية االدب يف احلياة نفسها وعلى سبيل املثال، جيلل 

وأنت اذ تطالع ما خلّفه ... «: االديب الروسي ويقول» بوشكني«
  ن مشاهد احلياةمن منظوم ومنثور، تنتقل معه من مشهد اىل آخر م

وهو كساحر يطوف بك يف طرفة عني أرجاء فسيحة ... البشرية 
وآفاقاً بعيدة من احلياة اليت حيياها الناس ما بني صباح ومساء ومساء  

ويف مكان آخر يشيد باألدباء الروس أمثال . )٢٧(»وصباح
» تورغينيف«و . »، و داستويفسكي»تولستوي«و » غوركي«

ما قصروا مهّهم «احلياة وما يتعلق ا يف أدم و الذين انصرفوا اىل 
على مشاكل االنسان الروسي وحده بل تناولوا املشاكل اليت 
يشترك فيها الناس يف كل مكان وزمان، مشاكل النظم املساوية 

وبذلك خلقوا ما يدعونه اليوم . واالرضية ومشاكل احلياة واملوت

 فن من فنون االدب صحيح أن الشعر هو. )٢٨(»املدرسة الواقعية
لكن نعيمة قد درس هذا . وما قلناه عن االديب حييط بالشعر أيضاً

الفن يف مقاالته اىل جانب االدب دراسة خاصة، هلذا نتطرق اليه 
  :فيما يلي

  
  )٢٩(الشعر: رابعاً

قد انتقد نعيمة الشعراء الذين مل يكادوا يدركون املفهوم احلقيقي 
م النظم بدالً عن الشعر ويسميهم للشعر معتقداً أن دواوينهم تض

يرى أن عدم انتباه الشعراء اىل حقيقة نظمهم وكيفيته . »النظامني«
نسبة اىل لبا» تولستوي«قد أدى اىل تشاؤم الناس حىت االدباء أمثال 

حيث ال جيدون فيه فائدة وال يشعرون بضروته ويرتّلون . الشعر
أمهية هذا الفن قيمته، لو تعرف الناس من االدباء وغريهم على 

مادام االنسان انساناً، مادام فيه ميل «فعلموا أنه . وأدركوا مهمته
فطري اىل الغناء ان كان يف احلزن أو الطرب، ومادامت اللغة 

الشعر  واسطة لتصوير أفكاره و التعبري عن عواطفه وآماله، فسيبقى
  .)٣٠(»...حاجة من حاجاته الروحية

لوثيقة بني الشعر واحلياة كفروع يؤكد نعيمة على اجياد الصلة ا
و »  احلياة نسمة«و » لغة النفس«االدب االخرى ويسمي الشعر 

يرى أنّ الشعر أيضاً جيب أن يعرب . »ترمجان النفس«يعترب الشاعر 
أما رأيي اخلاص يف «: عن االنسان وحياته بكل جوانبها ويقول

 الشعر فهو أنه منفذ ملا جيول يف نفس الشاعر من تأمالت
وأحاسيس وأفكار تثريها قضايا احلياة يف داخله فيحاول أن يعرب 

:  وينظر اليه يف مكان آخر مبنظاره الصويف ويقول)٣١(»...عنها
 الكون بأسره واالحتاد مع كلّ ما يف  هو اجنذاب أبدي ملعانقة...«

  .)٣٢(»...الكون من مجاد ونبات وحيوان
عر اىل اآلن هي من املسائل اليت قد اهتم ا منذ ظهور الش

أبدى نعيمة آراءه يف هذا الصعيد . قضية العروض وحملها يف الشعر
  .عرب كالمه عن الشعر

  
  العروض ومكانته يف الشعر

يرى نعيمة أن الشعراء االولني قد استخدموا الوزن ليسهلوا إلقاء 
لكنه . اذن كان من الطبيعي أن ختلق االوزان. أفكارهم وعواطفهم
ن أمحد الفراهيدي العروض كعلم وهو يقصد عندما وضع خليل ب
 االمام، أصبح الوزن والقافية من ضروريات  أن يدفع الشعر اىل

أخذ يستخدمه . الشعر، الوزن الذي كان خيدم الشعر يف االمس
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  حسن دادخواه، سكينه پرهيزگارى  
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من يرد أن يشتغل به فعليه . أصبح الشعر شيئاً فشيئاً كحرفة. اليوم
تحدى جوازات أن يتعلم درس العروض وأالّ يسمح لنفسه أن ي

. الفراهيدي، هكذا أجحف العروض بالشعر بل الفنون االدبية كلها
ألن العروض لفت أنظار االدباء اىل الشعر وصرفهم عن الفنون 

  .)٣٣(االخرى
: مرة يقول. قد أبدى نعيمة آراًء متناقضة حول الوزن والقافية

الوزن ضروري، أما القافية فليست من ضروريات الشعر ال سيما «
 ويعتقد أننا ال نستطيع أن حندث )٣٤(»ا كانت كالقافية العربيةاذ

مث يقول يف مكان . ثورة يف الشعر إال أن نكسر قيود القافية فيه
فال األوزان وال القوايف من ضرورة الشعر كما أن املعابد «: آخر

بينما أنه استفاد . )٣٥(»والطقوس ليست من ضرورة الصالة والعبادة
 مربراً أن املوسيقى ضرورية للشعر والوزن هو الذي منهما يف ديوانه

ولكنين ما قلت ... «: وأيضاً يقول. )٣٦(يوفر االيقاع يف الشعر
  .)٣٧(»...يوماً باالستغناء عن الوزن وعن القافية

الذي يبدو يف هذا اال آلرائه املذكورة وما قام به يف نقده 
الشعر هو االوزان التطبيقي أن آخر ما أعاره انتباهاً يف تقومي 

  .والقوانني العروضية
  
  )٣٨(اللغة: خامساً

 طيلة القرون املتوالية وجيري   الظاهرة تتجلى يعتقد نعيمة أن اللغة
اللغة وسيلة يصنعها االنسان ويقدر على أن يغريها . عليها التطور
كما أن رسوم احلياة وتقاليدها تتغري من زمن اىل . بتطور احلياة

  . اللغة على مر العصورآخر، كذلك تتغري
يرى نعيمة أنّ اللغة العربية ما استشمت رائحة التطور الرئيسي 
ومازالت تعاين من القيود املاضية وهي القواعد الصرفية والنحوية 

يف نظرته أن الذين وضعوا هذه القواعد . »أوزار اللغة«اليت يعتربها 
ت أهدافهم يف يف العصور املاضية للبلوغ اىل غايتهم قد ماتوا ودفن

جيب . لكن القواعد املوضوعة بأيديهم ما برحت موجودة. املقابر
أن تمحى اللغة العربية القدميية كما زالت اللغات اآلشورية والبابلية 

  .ألن الذين كانوا يتكلمون ذه اللغات قد بادوا. والفينيقية وغريها
تطور  اللغويني ألم يبدون عصبية جافة أمام  قد انتقد نعيمة

اذا طالعوا نصاً . اللغة وال يدرون منها اال ما سجلت يف املعاجم
وعثروا فيه على تاء طويلة بدل القصرية وألف ممدودة بدل 

 اىل املعجم فهو   واذا فهموا مفرداته دون أن يشعروا حباجة املقصورة
ركيك وليس من االدب بشيء ويلمون بإبقاء لغة آبائهم دون أن 

 ا اليوم أو يكتبون  واعني أنّ اللغة اليت يتكلّمونينقص أو يزيد غري
ا ختتلف عن لغة املاضني بعض االختالف، لو مل يكن هذا 

 عليهم أن يقبلوا أنه اذا كان االقدمون  اخلالف يف أصلها، أبقى
يؤكدون على سالمة اللغة وابتعادها عن التطور كما هم 

» قريش«و» محري«و» متيم«و» مضر«كانت لغات . يريدون
بدالً » العسلوج«شائعة اىل اليوم وتستعمل املفردات القدمية 

اضافة ... و» السيف«بدالً عن » اخلنشليل«و » العصا«عن 
اىل هذا عليهم أن يقبلوا أن لغة الشعر أيضاً تعرضت للتغري 
والتطور فعلى سبيل املثال، ختتلف لغة شعر املتنيب عن لغة 

دلس عن لغة أشعار العصرين ولغة شعر شعراء االن» املعلقات«
  .اجلاهلي واالسالمي

خالف نعيمة االت واجلرائد العربية اليت خصصت باباً يدعى 
لتمنع الذين يتصرفون باشتقاقات اللغة عن » باب ذيب االلفاظ«

قرأ مرة قول أحد النقاد يف بيت من قصيدة املواكب . عملهم هذا
  .»جربان خليل جربان«

ممحلْ تطٍْرهِبع وٍر    تِبن فْتشنتو  
ال توجد يف املعاجم وكان على » تحمم«يرى النقاد أن كلمة 

انتقد نعيمة . »تحمم«بدالً عن » استحم«جربان أن يستعمل 
سألتكم يا ساديت، باسم العدل والفهم والقاموس، «: كالمه قائالً

أن يدخل على لغتكم كلمة ملاذا جاز لبدوي ال أعرفه وال تعرفونه 
»م«وال جيوز لشاعر أعرفه وتعرفونه أن جيعلها » استحم؟ »حتم

قبل أن تفهموا » حتمم«وأنتم تفهمون قصده بل تفهمون 
»ة اليت تربط السنتكم بلسان »استحم؟ وما هي الشريعة السرمدي

أعرايب عاش قبلكم بألوف السنني وال تربطها بلسان شاعر معاصر 
أن اللغة العربية اليت نكتب ا اليوم ال  يعتقد نعيمة. )٣٩(»لكم؟

تستطيع أن تسد حاجات االدباء، علينا أن نقطع شوطاً كبرياً يف 
ألن الفنون . رقيها وتكميلها والبد أالّ أن ندغم الفصحى يف العامية

على املمثل أن .  اىل العامية االدبية خاصة فن التمثيل يف حاجة ماسة
على املسرحيني . ته اليومية ليقدر على أن يعرب عن أفكارهيتكلم بلغ

  أن يهتموا ذا االمر، من ال يهتم به ويترك أشخاصه يتكلمون بلغة
اذا تكلم الفالح : على سبيل املثال. واحدة فهو غري موفق يف عمله

يف متثيلية باللغة الفصحي عجز أن يفصح عما ينتاب نفسه وأن يبني 
وجعل » اآلباء والبنون«وهكذا العمل يف متثيلية ما حيدث يف حياته 

املتعلمني من أشخاص روايته يتكلمون باللغة الفصحى واالميني 
 ائياً لفض ًباللغة العامية لكنه قد اعترف أن هذا العمل ليس حال
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  آراء ميخائيل نعيمة النقدية
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اىل جانب هذا جيب أن تستعري اللغة الفصحى بعض . مشكلة اللغة
ذات قدرة كبرية إليضاح حاجات ألن العامية . املفردات من العامية

الناس واالمور اليت ترتبط حبيام، اضافة اىل هذا جيب أن تأخذ 
اذن تستغين عن . شيئاً من القواعد واالحكام املوجودة يف العامية

الكثري من القواعد الصرفية والنحوية اليت تقيدها وتقترب من عبقرية 
ب اليت تنطق ا ومبا ألن للعامية حيوية تستمدها من الشعو. العامية

تتطور مع تطور الزمان ويتضاعف تطورها يوماً بعد يوم،  أن العامية
لغتها أيضاً تواكبها وتتطور بتطورها، أما الفصحي فال نصيب هلا 
من التطور، الن الذين خلقوها وتكلموا ا ماتوا ورحلوا عن 

  .االرض منذ آالف السنني
وحيد أن  عامية واالنكليزيةيوازن نعيمة بني اللغتني العربية ال

القواعد (لعبقريتهما سبب واحد وهو استغناؤمها عن أوزار اللغة 
 قد – كاالنكليزية - فالعامية... «: ويقول) الصرفية والنحوية

فال رفع، وال . استغنت عن االعراب يف أواخر االمساء واالفعال
 نصب، وال جزم، وال متييز يف الصفات بني الذكور واالناث يف

 القارى، كفيلة بأن متيز بالقرينة ما  صيغة التثنية واجلمع، اذ أن فطنة
 ا على  بني الفاعل واملفعول به، وبني الذكور واالناث وال حاجة

» كان«االطالق اىل التفريق بني أحرف النفي واجلزم وبني خرب 
  .)٤٠(»واملمنوع من الصرف وغري املمنوع» لعل«واسم 

اللهجات الشائعة بني العرب ال تشبه يرى نعيمة من جهة أن 
بل هناك هلجات ال يفهمها أصحاب اللهجات . بعضها البعض

أكثر توفيقاً من الفصحى يف  االخرى زد على ذلك، أن العامية
لكنها ال ميكنها أن تواكب تطورات . التعبري عن أمور الناس اليومية

لوها من اضافة اىل هذا خ. املدنية وتليب حاجات االنسان املعاصر
اذن من االفضل أن .  يف كتابتها القواعد خيلق مشاكل كثرية

نستعمل الفصحى يف االدب، الن هلا جذوراً يف االدب، يرى من 
جهة أخرى أن اللغة الفصحى ال تستطيع أن تعرب عن واقع حياة 
  الناس، عندما نبني عقائد الناس، وأمثاهلم وجتارم يف احلياة باللغة

بتعد عن ايضاح احلقائق مث خيلص اىل أنه ال بد من الفصحى كأننا ن
  .ادغام الفصحى يف العامية

  
  النتيجة

يدور الكالم يف مقاالت نعيمة النقدية حول ثالثة مواضع وهي 
أهم فعل قام به نعيمة يف جمال النقد . االدب واملقاييس االدبية واللغة

ه مطلقة لكننا االديب هو وضع املقاييس االدبية اذا اعترب نعيمة معايري

أدركنا أنّ املقاييس اليت وضعها نسبية على حسب االسباب اليت 
اجياد الصلة الوثيقة بني االدب واحلياة من االمور املهمة . ذكرناها

اليت فعلها نعيمة يف صعيد االدب ووفقاً لقوله هو أول من طرح 
تبار بعني االع» االدب ابن بيئته«لكننا اذا أخذنا شعار . هذه الفكرة

أدركنا أنّ االدب يكون صدى حلياة الناس يف كل العصور، لكن 
نعيمة قد أعطى للحياة مفهوماً أوسع معتقداً أنه على االدب أن 
يتحدى الزمان واملكان وحيوي الناس يف العامل ال طبقة خاصة يف 

قد طرح النقّاد الّذين سبقوا نعيمة بعضاً . مكان خاص وزمان حمدد
قد والناقد، ويف اللغة والعروض، بقى أن نقول أنّ يف من آرائه يف الن

  .آراء نعيمة حول املعايري االدبية واللغة والعروض ازدواجية واضحة
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