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  اهداء

 من نذرت عمرها من أجلنا ، أهدي هذا العمل المتواضع الى 

 (أمً الحبٌبة  )...ا و حبا لغد أجمل ئإلى من أعطتنً تصمٌما و دف

مل حإلى من أ...إلى من كلله هللا بالهٌبة و الوقار ، إلى من علمنً العطاء دون انتظار 

 (أبً الحبٌب  )...إلى من علمنً حلو الحٌاة و مرها ...اسمه بكل افتخار 

  ون أن إخوتً دإلى بهجة قلبً  ووإلى الزوج العزٌز أمده هللا الصحة والعافٌة

أنسى بقٌة األهل و األحبة  

 ص بالذكر االساتذة أخإلى جمٌع طاقم 

 .بولحٌة صابرٌنة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

شكر وعرفان 

 

الحمد و الشكر هلل عز وجل المستحق لجمٌع المحامد و الثناء الجمٌل على توفٌقه لنا فً 

ن عبد هللا باتمام هذا العمل ، والصالة والسالم على نبً هللا وخٌر العالمٌن أجمعٌن محمد 

: وبعد

من أسدى إلٌكم معروفا فكافأوه فإن لم تجدوا ما  )من قوله صل هللا علٌه وسلم إنطالقا 

،  (تكافونه به فأدعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه 

 

: ب شكر موصول 

صحة و العافٌة ب ال هللا اأمدهبولحٌة صابرٌنة   ة المشرفةاألستاذ

  .جزٌل الشكر و العرفان إلى كل من ساعدونا كثٌرا على انجاز هذا البحث

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمـــــة



  أ
 

  مقدمة 

الحمد هلل نحمده ونستعٌنه ونعود به من شرور أنفسنا ومن سٌبات أعمالنا من ٌهده هللا فال 

شهد أن سٌدنا محمد عبده ورسوله اومضل له ومن ٌضله فال هادي له اشهد ان ال اله اال هللا 

 ال شك فً النقد األدبً قد :وعلى اله وصحبه اجمعٌن ومن معاه الى ٌوم الدٌن اما بعد 

تطور فً الفترات األخٌرة تطورا كبٌرا وتؽٌر من مختلؾ جوانبه فقد تؽٌر منهجه ورؤٌته 

أسٌر علوم أخرى ؼٌر علم منذ القدٌم  كان النقد األدبً فقد من فبل الدارسٌن والباحثٌن له 

اللؽة وعلم األدب فتارة ٌهتم بالفلسفة وتارة ٌهتم بالتارٌخ وعلم النفس وعلم االجتماع 

وأال واالقتصاد واألخالق فكأن النقد فرض علٌه منذ عصور أال ٌنفصل عن تلك العلوم 

. األدبً فً النقد   ولكن العصر الحدٌث شهد تطورا المستقلٌكون له كٌانه 

أعظم العلماء والمفكرٌن ونقاد العرب الذٌن دخلوا التارٌخ من بابه الواسع نظرا من و

ذلك الدكتور محمد إلنجازاته العظٌمة وكتبه الكثٌرة فً مختلؾ العلوم كأدب و النقد وؼٌر 

 العلوم بارزة تلكحٌث أثرى المكتبة بالعدٌد من المؤلفات فً مختلؾ رجب البٌومً، 

اللؽة العربٌة  دابرة اهتمام المتخصصٌن فً  الذي ٌدخل  ضمن األدب والنقد فً وشاملة 

 النصر والقواعد النحوٌة والصرؾ  :فً الموضوعات بالفروع األخرى مثل  وآدابها تحدٌدا

البالؼة وٌعطً الكاتب صورة واقعٌة للمثقؾ وتولً الرصد األدبً لبعض ، و األدب 

ظواهر الخاصة بعالقات األدباء؛ فالكتاب قٌم وثمٌن ٌقدمه للقارئ لفتح باب واسع لٌدخل 

مختلؾ فً كتاب أراه مؤٌدة وأخرى معارضة لحٌث تجد  منه عالم األدب العربً ونقاده 

حافظ إبراهٌم؛ طه حسٌن؛ عباس محمود العقاد؛ ، األدباء والشعراء؛ ومنهم أحمد شوقً 

توفٌق الحكٌم ومصطفى لطفً؛ فقد حقق محمد رجب البٌومً توازنا كبٌرا من دراسته 

األكادٌمٌة فً األزهر الشرٌؾ؛ وما انتجه من أشهر ما كتبوا فً مجلة الرسالة األدبٌة وهً 

المجلة ذات الشهرة الواسعة التً طافت فً العواصم العالمٌة الكبٌرة؛كدمشق وبؽداد 

 .والرباط 

ومن خالل الخطة التً اتبعتها فً انجاز هذا البحث والمواضٌع التً ٌجب أن نتطرق إلٌها 

ومن خالل اشكال ؟ وما هو محتوى الكتاب ومنهجه ؟ صاحب الكتاب  من هو  فً البحث 

تطرقنا " دراسة خارجٌة للكتاب "  الفصل األول : فصول3قسمته الى و: اتبعت خطة االتٌة 



  ب
 

فٌه الى تعرٌؾ الكاتب ودراسة عنوان وسبب تسمٌة كما ذكرنا مصادرومراجع الكتاب 

وذكرنا فٌه نظرة الكاتب "فلسفة األدب عند الكاتب "وتعرٌؾ بصاحبه اما فً الفصل الثانً  

فتطرقنا إلى شرح محتوي الكتاب ومنهجه " أدباء عند الكاتب "صل الثالث الى األدب اما الؾ

. وذكر موقؾ بعض ادباء وشعراء اللذٌن ذكرناهم سلفا

 العمل لٌس بٌسٌراحتاج منً  الى جهد وعناء لدراسة وتحلٌل ،وعدم توفٌر بٌبة  المناسبة 

. ألجراء هذا البحث وضٌق الوقت

. ارتفاع تكلفة القٌام بالبحث وتنفٌذه بسبب تكلفة التنقل

. قلة مصادر ومراجع وهذا ماٌستؽرق الوقت والجهد من اجل البحث

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل األول 

 الدراسة الخارجٌة للكتاب 
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 دراسة خارجٌة للكتاب: الفصل األول

 : تعرٌف بالكتاب–1

 الدكتور محمد رجب البٌومًللمؤلؾ  (بٌن األدب والنقد  )" ٌعتبر الكتاب          

موسوعة علمٌة مهمة ٌتمحور حول بٌن النقد واالدب ٌتكون من جزء واحد كبٌر الحجم 

 أما دار 1418 بطبعته األولى جمادي األولى تارٌخ النشر 318ٌنتهً ترقٌمه عند الصفحة 

 بمطبعة فنٌة وحسب المؤلؾ 17.24النشر فهً الدار المصرٌة اللبنانٌة مؽلؾ بؽالؾ عادي 

فإن الهدؾ من تألٌفه لهذا الكتاب هو تسٌٌر ممارسة األدب والنقد للقارئ العربً من تصمٌم 

 .فاٌد الؽالؾ الفنان محمد 

 :  دراسة العنوان وسبب التسمٌة – 2

          قبل البدء فً تعرٌؾ العنوان الكتاب فإننا نالحظ أنه عبارة عن جملة تتكون من 

 :ثالث ألفاظ سنتوقؾ على تعرٌفها اللؽوي و االصطالحً وهً كاآلتً

 : بٌن األدب والنقد–أوال 

ٌقول ابن فارس الهمزة و الدال و الباء أصل واحد تتفرع مسابله وترجع إلٌه ؛ فاألدب : لغة 

ومن هذا القٌاس : أن تجمع الناس إلى طعامك وهً المأدبة  والمأدبة واألدب الداعً ثم قال

اجتماع  األدب أٌضا  أنه مجتمع ؼلى استحسانه ٌقول وهذه اللفظة مؤذنة باالجتماع فاألدب

 .خصال الخٌر فً العبد ومنه المأدبة وهً الطعام الذي ٌجتمع علٌه الناس 

عرؾ الجرجانً األدب بعبارة مختصرة قابال األدب عبارة عن معرفة ما : اصطالحا 

ونالحظ أن هذا التعرٌؾ ٌقوم على أساس النظر إلى ثمرة ، ٌحترز به جمٌع أنواع الخطأ 

األدب وما ٌنتج عنه  وٌوضحه تعرٌفه آلداب البحث أنها صناعة نظرٌة ٌستقٌد منها 

االنسان كٌفٌة المناظرة وشرابطها صٌانة له عن الخبط  فً البحث و إلزاما للخصم و 

هو إلزامه لما ندب إلٌه الشرع ؛من سبط العدل ورفع الظلم  "فحصه وتعرٌفه لألدب قابال 

نلمس أن األدب من حٌث ؼاٌته وهدفه عبارة عن عمل ٌقوم به االنسان " وترك المٌل 

فاألدب علم ٌنتج عنه عمل ؛ ٌدور فً هذا المدار قول عبد هللا بن المبارك؛ قد أكثر الناس 

 .قول فً األدب 

فهذا التعرٌؾ ٌجمع ، ونجن نقول إنه معرفة النفس ورعونتها  وتجنب تلك الرعونات 

.والعمل بوضوح بٌن السعً للمعرفة والتطبٌق أو العلم 
1
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 : تعرٌف النقد– 

إن النقد مشتق من مصدر الفعل الماضً نقد وقد جاء فً المعجم الجامع عدة : لغة      

ٌقال نقد شًء أي بٌن حسنه و ردبه وأظهر عٌوبه لمحاسنه نقدت للتاجر : معانً للنقد منها 

 .إلخ ...الثمن أي أعطٌته إٌاه  ونقد الرجل شًء أي اختلؾ النظر إلٌه 

 هو فن التقوٌم لألعمال األدبٌة لتحلٌلها وتصنٌفها  وفق منهج معٌن بؽٌة :اصطالحا     

 ه 337 الدكتور ابن جعفرالتمٌٌز الجٌد منها من المصادر العربٌة القدٌمة وأولها كتاب 

ونقده بعنوان العمدة فً محاسن الشعر وآدابه 
1 
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 : المصادر و المراجع للكتاب – 3

        تعد قابمة المصادر و المراجع مجموعة من الكتب والمقاالت والدراسات األكادٌمٌة 

والوثابق التً ٌعتمد علٌها الباحث خالل بحثه وٌستقً منها مختلؾ المعلومات التً تخدم 

نها مجموعة الوثابق التً توفر الباحث المادة العلمٌة ٌتأسس علٌها بحثه  فال ٌستقٌم ابحثه 

أي بحث إال إذا توفرت لدٌه مجموعة هامة من المصادر والمراجع التً تقوم علٌها دراسته 

ألدب والنقد وتعدد بٌن ونظرا ألهمٌة الموضوع الذي ٌتمحور حوله الكتاب وهو موضوع 

محتوٌاته ومواضٌعه ؛ فقد استعمل الكاتب مجموعة كبٌرة من المصادر والمراجع العربٌة 

التً لها بعد أدبً وبعد نقدي؛ فإن موضوع النقد مهم جدا ومهما تعددت فٌه دراسات 

فإنه ٌبقى مفتوحا لتعدد محتوٌاته وتنوعها؛فموضوع األدب والنقد الذي انجزه  وتنوعت

 موضوع ذو طبٌعة مركبة متنوعة ٌصعب أن توضع له حدود الدكتور محمد رجب البٌومً

ثابتة؛ وهذا ما أشار إلٌه المؤلؾ فً كتابه ونظرا لعدم إدراج الكاتب مصادر ومراجع كتابه 

فً القابمة وترتٌبها فً نهاٌة الكتاب؛ وذلك سبب حطأ منهجً خاصة فً دراسات أكادٌمٌة 

 :ووفقا لذلك قمت بإدراج تلك المصادر والمراجع فً قابمة وهً كاآلتً 

  م 1983سنة ط  191حافظ شوقً ص  -

 15/01/1933 اعداد آوى –الرسالة  -

 نقال عن كتاب المعارك األدبٌة لألستاذ أنور الجندي 29/04/1934جرٌدة الجهاد  -

 . وما بعدها 52ص

  وما بعدها 282حدٌث القلم للدكتور محمد رجب البٌومً ص -

  386حٌاة مطران و لألستاذ طاهر الطنابً  ص  -

  بتصرؾ ٌسٌر56وثابق من كوالٌس األدباء  ص  -

  دار المعارؾ  واألصل بمجلة الرسالة 91فصول من األدب والنقد لطه حسٌن ص  -

15/05/1933 

  وما بعدها80المطالعات للعقاد ص  -

 11 ص 83حدٌث األربعاء جزء  -

  وما بعدها541ساعات بٌن الكتب لألستاذ العقاد ص  -

  وما بعدها 14ٌسألونك للعقاد ص  -

 181الذكر المبوٌة للمٌالد زكً مبارك ص  -

  كتاب الهالل 181فً بٌت أحمد أمٌن ص  -

 كتاب الهالل189عشرة أعٌاد ٌتحدثون ص  -
1
  

                                                           
1
 43 ، ص15ت ، ج. ، د3محمد بن مكرم بن علً ابو فضل ، لٌسان الؽرب ، بٌروت ، ط 
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  طبعة ثانٌة14 الجزء األول ص –النشر الفنً  -

  وقد نشر180كتاب البدابع للدكتور زكً مبارك جزء الثانً ص  -

 م والتلخٌص من كتاب البدابع 23/11/1934هذا الفصل منقبل جرٌدة البالغ  -

  مكتبة ؼرٌب 102بحوث فً اللؽة و األدب للعقاد ص  -

  جزء ثان130ًالدٌوان  ص  -

 26-23سورة النمل آٌات : القرآن الكرٌم  -

  185السٌرة النبوٌة عند الرواد المعاصرٌن للدكتور محمد رجب البٌومً ص  -

 (.كتاب جمع مناظرة بٌن األثري والزٌات  )مأساة الشاعر وضاح : جرٌدة االهرام -

 34تطور فً قصه قصٌرة فً مصر ص -
1
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  :(محمد رجب البٌومً  ) تعرٌف بصاحب الكتاب  – 4

الدكتور مجمد رجب البٌومً علم من أعالم األدب و الفكر فً العصر الحدٌث فً مصر 

بجامعة األزهر وأستاذ متفرعا  (األسبق  )شؽل منصب عمٌد كلٌة اللؽة العربٌة بالمنصورة 

 م فً قرٌة كفر الجدٌدة التابعة لمدٌنة 1923 أكتوبر 01ولد فً ،فً قسم األدب والنقد 

لجنة البالؼة لترقٌة األساتذة بجامعة األزهر  له ثمانٌة عشر كتاب ، المنزلة بمحافظة مصر 

 وكان أسناد بالجامعات العربٌة ٌحاضر فً مواد األدب والنقد،بالمكتبة وعضو لجنة األدب 

والبالؼة والنقد لعدة سنوات واشترك فً مؤتمرات علمٌة فً عواصم مختلفة بالدول العربٌة 

أرقى مؤهالته العلمٌة الدكتوراه فً األدب والنقد بمرتبة الشرؾ األولى وقد أشرؾ على 

نال : احصا فً كثٌر من هذه الرسابل ومن جوابزه األدبٌة ؾ،كثٌر من الرسابل الجامعٌة 

 م عن المسرحٌة الشعرٌة 1965جابزة شوقً بالمجلس االعلى للفنون و اآلداب بمصر سنة 

 م عن دٌوانه الشعري 1963ونال أٌضا جابزة مجمع اللؽة العربٌة بالقاهرة عام  (انتصار )

  .(صدى األٌام  )

 م فً الدراسات األدبٌة فً 1964ونال أٌضا جابزة مجمع اللؽة العربٌة بالقاهرة األولى عام 

وجابزة مجمع اللؽة العربٌة بالقاهرة عام  (األدب األندلسً بٌن التأثر والتأثٌر  )كتاب 

 فبراٌر 5توفً بتارٌخ  . ( محمد توفٌق البكري ) م فً التراجم األدبٌة عن الحٌاة 1965

 م من التألٌؾ الخاص بالدراسات األدبٌة والعلمٌة البٌان القرآنً أصدره مجمع 2011

 .البحوث اإلسالمٌة باألزهر 

 خطوات التفسٌر البٌانً  أصدره مجمع البحوث اإلسالمٌة باألزهر  -

 البٌان النبوي أصدرته دار الوفاء للنشر -

عن أصدرته اللجنة العلمٌة للدفاع ،أدب السٌرة النبوٌة  عند الرواد المعاصرٌن  -

التأثر والتأثٌر أصدره المجلس العلمً لجامعة اإلمام محمدٌن مسعود _ ،   األدب األندلسً 

 .بالرٌاض 

أصدره المجلس العلمً لجامعة اإلمام محمدٌن مسعود الذي النقد األدبً للشعر الجاهلً 

 .بالرٌاض 

 :ومن إبداعه األدبً 

 (شعر مطبعة السعادة  )دٌوان صدى األٌام  -

دار األصالة بالرٌاض  (شعر  )حصاد الدمع  -
1 
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(ملك عمان مسرحٌة شعرٌة ) (فوق األبوة ) (انتصار )مسرحٌة  -
1 

 :من كتبه التارٌخٌة

 .الهاللاألزهر بٌن السٌاسة و حرٌة الفكر دار  -

 .مواقؾ خالدة لعلماء اإلسالم  -

دار العلوم فً دمشق  ( أجزاء 05 )النهضة اإلسالمٌة فً سٌر أعالمها المعاصرٌن  -

 .والدار الشامٌة فً بٌروت

صفحات هادفة من التارٌخ اإلسالمً المؤسسة العربٌة الحدٌثة من القصص  -

 .المؤسسة العربٌة الحدٌثة  (جزآن )اإلسالمً 

  :ومن سلسلة إسالمٌات

 (جزآن )فً مٌزان اإلسالم  -

 (جزآن )من منطق إسالمً  -

 مجالس العلم فً جرم المسجد -

 المثل اإلسالمً  -

 فً ضالل السٌرة  -

ومجموعة قصص األطفال فً أجزاء متوالٌة منها مضامر السحال ومبطل سٌبان  -

إلى األعالم وحكمة هللا وؼٌرها 
2
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 : عند الكاتباألدب فلسفة :الثانً فصلال

 :األدب إلىالكاتب  نظرة -1

 من منظور األدبتعامل   تنعكس فً مختلؾ مؤلفاته على أنهالألدب إن نظرة البٌومً 

 خاطرة وقعت له؛ عبر عن لدى البٌومً شخص األدبأكادٌمً أو تخصصً، بل قد ٌكون 

ولهذا فإن البٌومً ٌأخذ بعٌن  بعبارة فٌها رونق وشاعرٌة وجمال ترتاض به نفس المتلقً

جوامع الكلم التً جاء بها رسول اهل عند ب بؽث " الصالة والسالم مثل حدٌثه علٌه االعتبار

 لدى البٌومً، حتى فً األدبً؛ هً من أرقى أنماط العمل وإٌضاحهتبٌانه لما فً القرآن 

 البٌومً أن ذلك الوصؾ فً رسالة النبً علٌه وال ٌرى باألدٌب النبً اصؾاالدعوة إلٌه و

 ٌرى البٌومً أن النبً ٌدعو إلى ما بحٌث، السالم، فإن معجزة النبً كانت فً البٌان أصالة

التعبٌر الجمٌل عن " على أنه األدبفإن البٌومً نظر إلى ، صاحة ؾٌدعو إلٌه من خٌر فً 

 إللمام أبً اإلحٌاء وصؾ ما جاء فً كتاب  ال ٌرىالبٌومًولذلك كان  "الخاطر الجمٌل

 ما ذلكلمٌة ، ع ولو كان ٌحمل بواعث ومقاصداألدبعلى أنه من كتب حامد البٌومً  

ذلك على   التً كانت ترد الراقٌة جمٌلة على جملة من الخواطر راتاشتمل علٌه من تعبً

 .اإلمام

دب الذي األ ٌرى أن  فال،وإلى أدب دنًء  ٌتفرق إلى أدب رفٌع  األدبإن البٌومً ٌرى أن 

ا ومعانً وتعبٌرات ٌستحق التشجٌع لمجرد أنه أدب حوى ألفاظأدبا  اٌختص بما استقبح دٌن

أن األدب الرفٌع البد أن ٌلقى بالدٌن المحالة؛ إال  جذابة تحت المسمى أدب الجر؛ بل ٌرى 

 إنما هً مما ٌرفع رسالة ،أن نٌل الشعور وسمو األخالق وحب اإلنسانٌة  والخٌر والعدل 

األدٌب المثالً؛ ولٌس الدٌن فً لبابه إال دعوة صرٌحة فً الخلق العالً واإلنسانٌة الكاذبة 

فاألدب والدٌن ٌلتقٌان ال محالة إذا طمح  والحق النزٌه والحق المنصؾ والجمال الصرٌح 

األدب إلى أسمى الرساالت فً الحٌاة 
1
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وهكذا فإن البٌومً ٌؤكد أن نظرته لألدب إنما هً نظرة مقاصدٌة نبٌلة فألدب وفق البٌومً 

العدل : ٌكون ذا مقاصد رفٌعة بمعاٌٌر التحسٌن العقلً والشرعً  فٌسعى األدٌب معانً

والحق والصدق والحٌاء عند لقاء مقاصد األدب التً تستحسن عقال بذوق األدٌب المتجرد  

مع مقاصد الدٌن والعقل ٌسلك األدٌب طرٌق الرقً بأدبٌه ذي الخلفٌة السماوٌة المنبع على 

 فإن األدب الذي ٌستحق أن ٌوصؾ بالعمل األدبً الراقً لدى  توفٌق الحكٌمحد تعبٌر 

البٌومً إنما هو األدب الذي ٌنسج ألفاظه ومعانٌه تحت راٌة الرسالة النبٌلة التً جاء بها 

 .رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

ومن هنا فإننا نجد البٌومً عند نظرته لألدب من خالل إثباته لقوة الصلة بٌن رجل األدب 

على مستوى او ورجل الدٌن على مستوى التعبٌر من انتقاء أفضل األلفاظ واألسالٌب 

تأثرا بما  المقاصد والؽاٌات كالحرص على القٌم النبٌلة ونبذ ما استقبحته العقول والشرابع

 " السماء هً المذٌع " كان ٌخطه توفٌق الحكٌم تحت عنوان 

هناك صلة فً اعتقادي بٌن رجل الفن ورجل الدٌن وذلك :" حٌث كان توفٌق الحكٌم ٌقول 

أن الدٌن والفن كالهما ٌضًء من مشكلة واحدة وهً ذلك القبش العلوي الذي ٌمأل قلب 

االنسان الراحة والصفاء واالٌمان؛ كان البد للفن األدبً أن ٌكون مثل الدٌن قابما على 

هذا السٌاق كانت تظهر نظرة البٌومً لألدب العربً فاألدب فمن خالل قواعد األخالق 

صدى عاما " الجاهلً الذي ٌمتثل فً الموروث الشعري لدى العرب قبل الرسالة كان ٌمثل 

إلحساس القبٌلة فٌما ٌتعلق بالفخر والمدٌح والهجاء والؽزل إلى أن جاء األدب الذي تمثل 

فً حمل رسالة عالٌة سامٌة قومت تلك اآلداب الجاهلٌة وصقلتها وأزالت عنها الشوابب  

حٌث كان رسول اإلسالم أول سما لرسالة األدٌب فً األدب العربً الذي نزل بلؽته أفصح 

 ."كتاب 

فنظرٌة البٌومً األدبٌة ترتكز فً الحقٌقة على الخلفٌة اإلسالمٌة مما قد ٌدخل فً مسمى 

األدب اإلسالمً 
1
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 :الكاتبمعاٌٌر ونظرٌات 

     إن األدب والعمل األدبً حتى لو كان روابٌا أو قصصٌا؛ فإنه لٌس إال ولٌد فلسفات 

ومفاهٌم وقٌم بالتالً فإن أي كاتب البد أن ٌنعكس تأثره الفلسفً؛ أو القٌمً أو العقابدي فً 

 .عمله األدبً 

وفً هذا نجد فً هذا الذي ٌتبنى المذهب الماركسً من العرب إذا كنت فً األدب فإن 

مستوٌات السرد لدٌه تركز على الموضوعات التً جاءت فً الماركسٌة؛ ولو نتجت بعٌدا 

األنانٌة  لبرولٌتارٌا؛ والجشع الرأسمالً؛ مثل موضوع الثورةالتدرٌب فترى عن الطابع 

 .تلك النظرة الطوباوٌة للواقعوات فً د نبذ الالهنج البرجوازٌة 

أما إذا نظرت فً األدب ذو الخلفٌة النسوٌة فستجد معانً نبذ المجتمع الذكوري  واثبات 

فالمتقرر لدى  لذٌن فً مثل جزبٌات المٌراث وما شابهقلٌد مكانة المرأة؛والثورة على الت

النقاد أن كل عمل أدبً سوآءا كان شعري أو قصصً أو روابً  فإنه البد ٌنبنً على 

 .األصل الفلسفً الذي ٌتبناه األدٌب 

وتجد كل هذه األدبٌات ولو تناقضت كتناقض األدب البرجوازي واألدب الشٌوعً 

البرولٌتاري  ٌشترط فً تناولها بث القٌود لدى تلك الدعوات التً نادى بها بعض األدباء 

أن ٌكتب األدٌب من ؼٌر  ببأصحاب األدب المكشوؾالعقاد والبٌومً لذٌن وصفهم االعرب 

 .اعتبار لمعاٌٌر وال قٌود وال ضوابط أخالقٌة 

فقد تفشى فً وسط األدب العربً بما ٌسمى بالتمرد على ما قد ٌدخل فً الخلفٌة العقدٌة 

 مخلة لألدب اإلسالمً فمثال قد نجد أدٌبا ٌصؾ مشهدا مخال فً قصة بألفاظ وأوصاؾ 

 سردي  لتعطً المشهد طابع
1
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هدفه بث ذلك االنحالل الذي تنادي به األقالم الفلسفٌة اللٌبٌرالٌة مثال فهذا ؛إلٌه ثانًالمسرود 

بالمعنى المتداول أنه تحرري ضد قٌود االستعمار والظلم   النوع من األدب أدب تحرري

وإنما تحرري من قٌود الدٌن واألخالق والتقالٌد والمعٌار
1
 

ونجد المعٌار األخالقً لدى بعض الروابٌٌن واألدباء العرب ٌتعامل معه بصورة تعامل 

حداثً مع المسمى التقلٌدي  فٌرى األدٌب الالمعٌاري أن تناول موضوع المعاٌٌر فً األدب 

 بل ٌرى أننا بذلك نعود باألدب إلى ،إنما هو من فبٌل البطر الثقافً  والالواقعٌة األدبٌة 

تحت شعار  ٌتمتع بالحرٌة المطلقة عهود مظلمة ال تأخذ باالعتبار أدبا متحلال من القٌود 

 .حرٌةأدب بال 

فهذا المسلك ٌرى أن األدب ال سبٌل إلى أن ٌكون إبداعٌا إال بانحالله  عن كل القٌود 

 .العرفٌةوالمعاٌٌر الدٌنٌة منها و 

إذ أنها نظرٌة  وانطالقا من هذا السٌاق تتسنى معرفة فحوى النظرٌة األدبٌة لدى البٌومً

تعامل وفق النظرٌة موضوعٌة النها  ترتكز على المعٌار الخلقً  فاألخالق لدى البٌومً 

األوساط مستندة إلى تلك حٌث تعتبر األخالق فً  الحداثٌة  وما بعد الحداثٌة على أنها ذاتٌة

رابدها مسألة الحرٌة المطلقة  وقد كان االتجاه األدبً ذوي النزعة اللٌبرالٌة والحداثٌة 

 .االنسان

فال معٌار  حر فً اتخاذ أي موقؾ أخالق من أي حادثة أو خاطرة  وبالتالً الروابً

ال ما  كتب ما ٌعبر عنه كل فرد حرملة يوفق ذي الفلسفة من ج موضوعً ٌحكم الجمٌع  

 تنبذومن هنا كانت  ٌعبر عنه كل فرد ٌنتمً لمجتمع ذي دٌن وأخالق وتقالٌد ومعٌار شمولً

االتجاهات الحداثٌة المتأثرة الكتابة األدبٌة الؽربٌة مسألة المٌزان األخالقً فً الموضوعات 

 االدباء،التً ٌتناولها أصحاب تلك االتجاهات من 

فضال عن توصٌؾ األدوار بما قد ٌخل باألخالق من ألفاظ  فتظهر نظرٌة البٌومً إلى 

داعٌة إلى االلتزام بالمٌزان الخلقً  أصحاب األدب المكشوؾ  على أنها نظرٌة مناقضة 

 الموضوعً  الذي انطوى علٌه الدٌن 
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 المعٌار تلمسوأما تلك االتجاهات التً كانت  فالدٌن قد جاء إلتمام مكارم األخالق أساسا

الذي انتصر له البٌومً بأنه ٌرٌد جعل الساحة األدبٌة ساحة عظٌمة  فٌتحول األدب من 

 كتابة فنٌة إلى كتابة وعظٌه  فهً عند البٌومً دالة على تناقض أصحاب ذوي االتجاهات 

فاألدب لو قدر أنه قدم على مستوٌٌن  مستوى ٌلقى اعتبارا للمٌزان الخلقً ومستوى ال ٌلقى 

 فإن األول قد ٌالبم عمله األدبً حقٌقة ما ٌعٌشه بخالؾ الثانً  فحٌن تـأتً اعتبارله 

ت تجد ذا الدعوى إلى التحرر الكتابً من خالل مسألة المبالؽة فً توصٌؾ األدوار الهابطة

وهذا عند البٌومً تناقض ٌوجب  األدٌب ال ٌوافق مبتؽى عمله األدبً وسلوكه المعاشً

فأما حرٌة التعبٌر عن الذوق الفاضح فً : "إعادة النظر فً مسالك هؤالء األدباء فٌقول 

تصوٌر األهواء الساقطة فمرفوضة فً منطق هذا المعترض نفسه ألنه ٌأبى على نفسه كل 

المستترة  فكٌؾ ٌجٌز لنفسه أن ٌتحدث لباساإلباء أن ٌخرج عارٌا فً الطرٌق مجردا دون 

  عارٌا حدٌثا

فإن  ألدبًا  المٌزان الخلقً فً النقد"د البٌومً ٌعقد فً فصال بعنوان نجوفً هذا السٌاق 

 أساسها هو المسحة األخالقٌة عند األدباء  فالكتابة البٌومً المعاٌٌر األدبٌة لدى الكاتب ا

التً ترتفع بالمستوى الخلقً لدى القارئ تدخل فً صمٌم الكتابة األدبٌة الراقٌة لدٌه  إذ أن 

فً مقصده ذات الرسالة السماوٌة الرفٌعة من الدعوى إلى العدل دراسة األدب ما هو إال 

الفحولة لدى الرجال  واألنوثة لدى النساء وؼٌر ذلك من القٌم ،الحق  ،والصدق والحٌاء 

فما إن ٌتخلؾ العمل األدبً عن ذلك المقصد إلى نقٌضه فإنه ٌنحدر إلى أدنى  النبٌلة 

فالمعٌار فً العمل األدبً لدى البٌومً إنما  المستوٌات الفنٌة وٌنتصل عن الوصؾ بالرفعة

 .هو المٌزان الخلقً بالدرجة األولى 

ى األدٌب تكونت أساسا بعد تجربة لدٌذكر البٌومً أن نظرٌته إلى التزام المٌزان الخلقً 

 من أحد األدباء وقد  كرثاءوقعت له  فحٌنما كان فً إحدى الكلٌات ٌشرح قصٌدة جاءت 

 :جاء 

                  وإعصـــــارها ٌهد بــذاتًكنت ألقاك والحٌاة تجافٌــنً
1
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                   بة أحببت بعدها أعدابـــــًفإذا ما سمعت ضحكتك العذ
1
 

 وتطهرت من طوٌل عنابً                 وتمشً السالم فً جو نفســً

 أتمالك خلــــؾ تلك المرابً                 ل عنابًــهرت من طويــوتط

 ت قبضة من هواءــفصافح                ومضت قبضتً تصافح ٌمناك

 وتلـــفت باحــــثا عن أمـــنٌك                فلم تهدٌنــً ســوى األشالء

 سراءإللد روحـــــــا تهٌم با                اــــالخؼٌر أنً أراك فً شعرك 

 ٌرٌد الخـــــــــــلود للشعراء                  هللا، وهللـــــــــلود الخفأقول 

 صاحب القصٌدة، مما أدى بإحدى الطالبات إلى األدٌبفكان فً معرض شرحه ٌثنً على 

 األدٌبفوجدت أن هذا  ، فأخذ بها ذلك إلى قراءة إحدى قصصه،األدٌباعتقاد رفعة هذا 

 العملٌة، حتى أن هذه األدواربصورة تبالػ فً توصٌؾ الفتاتٌن ٌحكً عن عالقة مخلة بٌن 

 وفق أنماط السرد المعروفة، فصارت تطبق األدٌبالطالبة اؼترت بالرسالة التً قدمها هذا 

  ما قرأت تطبٌقا عملٌا فأودي ذلك بفطرتها

 فً ضرورة التزام المعٌار األدبٌةالتجربة الواقعٌة ٌستخرج البٌومً نظرٌاته  خالل من 

 فالبٌومً ٌشٌر فً نظرٌة التزام األدب العملٌة فً كتابة األدوار عند توصٌؾ الخلقً

الرواٌة أو األدبٌة الالأخالقٌة فقد المعٌار الخلقً إلى فخ المسرود إلٌه الثانً فً الكتابات 

 لرفعة األدٌب تصوٌر خاللوالقصة موجهة إلى مقصد نبٌل كالعمل الجماعً ألجل الخٌر 

، فٌتوسع األدواراثنٌن من أصحاب بٌن عالقة  هذا العمل ٌكتب إلى مسرود إلٌه ثانً جزبٌة 

  هذا المقصد الموجه إلى مسرود إلٌه ثانًٌخرج عن  إلى أن األدوارالكاتب فً توصٌؾ 

 األخالقً حسب المعٌار األدبً ٌنظر للعمل األدٌب أخالقٌاتإن البٌومً وفقا لنظرٌته فً  "

جسدٌا، واالنهٌار ٌنحدر إلى مواقؾ تجر علٌه الحٌرة نفسٌا " إما أن ٌجعل القارئ ألدببان 

تساعده على اجتٌاز حٌاته العلمٌة والعاطفٌة 2المعرفة أو أن تتفتح مشاعره على أودٌة من 

ٌكون ذلك إال بحسب األثر األخالقً الذي ٌجده القارئ فً نفسه بعد  فً تناسق وانسجام 
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ما أ  فهو أدب صرٌح  ى كبٌر مطالعة األثر  فإن الوعظ الدٌنً إذا ارتفع باألخالق إلى مستو

 ما األدبً الهابط، فإنه وفق نظرة البٌومً ؼٌر صادق فً حجته القابلة بأن العمل االتجاه

 إنما هؤالء فً رأي األدبفإن كان " فً نفسه، األدٌبقٌها ٌالالتً   انعكاس للصور  إالهو

 وللنفس انحدارها الذي ٌجب أن ترسم نزواته ، فلماذا ٌقؾ التصوٌر عند للنفس ،هو صورة 

 .الدنٌا استقذار هذا الهبوط  بالقارئ إلى محاولة  ٌمتظ وال نوازع الهبوط فحسب؟ 

د فً  النقاتتشكل نظرٌة البٌومً مع استنادها للتجربة الواقعٌة، على ما خطه سابقوه من

اإلؼرٌق  فة لسؾ  من العرب وحسب بل حتى منال، األخالقً زانموضوع اعتبار المً

 حٌث (ألرسطو فن الشعر )كتابه ،وفق تحلٌله لما جاء فً األخالقٌةفٌذكر نظرٌة أرسطو 

فٌكون أبطال المسرحٌة متسمٌن بالخلق "ال  فً المأساة ٌجب أن ٌكون نبًاألساسًأن الفعل 

ؼاٌة المأساة فً صمٌم مؽزاها الحقٌقً هً ؼاٌة خلقٌة تصون جانب الشرؾ والعفة ؾالكرٌم 

لعمال الهابطة تدعو الضرورة إلى اوقد ٌستعان فً التألٌؾ المسرحً بأناس من ذوي 

 "هؤالء مثال لٌكشؾ الكاتب الخٌرأمام عنصر  إٌجادهم باعتبار الشر عنصرا هاما ٌقؾ

والشفقة  وظٌفتها تطهٌر النفس عن طرٌق إثارة الفزع رسطو والبٌومً ألفالدراما وفقا 

 . قٌةالخالأوالخوؾ من العواقب الوخٌمة لمسالك الشر وال

 المكشوؾ، األدب عن للمدافعٌن نقده فًمتأثرا  كان البٌومً أن الكتاب لخال من وٌظهر

 لو أننا العقاد فٌقول العصر، هذاكاالزمة تقدمٌة فً  التحرر دعوى به تنتقض ما عنه فٌنقل

 العورات أدب ظهور سوى نجد لم الوسطى القرون فً الؽربٌة األدبٌة عمالألا إلى عدنا

 على شاعت التً والنفاق االنحالل أمراض من مالأق عنها عبرت التً الجسدٌة والشهوات

 فً جاء ما مثل وذلك األخالق، قٌم فً المفكرٌن على الشكوك وؼلبة العقابد اضطراب اثر

  .وبرانتوم  ورابلٌه بوكاشٌو كتب

 هو إنما الخلقً، بالمعٌار ٌتسم ال الذي األدب ذلك والبٌومً، العقاد وفق المكشوؾ فاألدب

  الحرٌة عصر إلى ال والجهالة مالالظ بعصور ٌسمونها التً الوسطى العصور "إلى عابد

"ٌزعمون كما والنور
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 فً ألصٌلة االمبادئ إلى والنقدٌة األدبٌة معاٌٌره فً ٌستند البٌومً نجد فإننا هذا وعلى

 بداعإلا فً والخلقً الفنًاألدبً  الصدق هما معٌارٌن باعتبار القابل المبدأ حٌث من إلسالما

 ٌرادؾ الحقألن  فٌه تعارضال  للفن األخالقٌة والرفعة الحق فموافقة العربً األدبً

مفارقة بٌن الصدق والفن تجد ال ؾ قٌمها بجمٌع األخالق تختصرها التً العلٌا للمثل الدعاٌة

 . االسالمٌةالمعٌارٌة وبٌن الفنً الذوق وجودة األدبً الصدق بٌنارن ٌق بلالراقً، 

 :الكاتبنماذج وأمثلة من تطبٌقات 

      إن األدب لدى البٌومً كما رأٌنا فٌما سبق ٌجب أن ٌخضع لمعاٌٌر المٌزان األخالقً 

  ٌطرح أن البٌومً اولفٌح األخالقً، المٌزان حٌث من الرفٌع الذوقالدٌن و  من المستمد

  بٌن تساقهاألدبً أن تصوٌر ا ونتاجهم ألدباءها ناقشه عبر ٌتسنى التً األمثلة من جملة

 وقد عبر فًأولُى  باب من ٌدرس  ٌقدم فً األدب وأن ٌجب ما وبٌن األخالقٌة النظرٌة

 أو عربٌة كانت سواء نسانٌةاإل النفوس فً األخالقً  المٌزان ارتكاز على بانةإ أمثلته عضب

 الشعر مع الخلفاء لمواقؾ " العقلً والتقبٌح التحسٌن "مسمى فً ٌدخل قد ما وفق ؼربٌة،

 إلى البٌومً ٌنتقل وؼٌرهما، ربٌعة أبً بن فتجاوز وعمر، نواس أبو مثله الذي الماجن

 . إفحام أكثر المكشوؾ األدب ألصحاب حجته لتكون الؽربً الوسط بأدباء النمذجة

الرومان  ، بالمجتمعاإلنسانٌة المجتمعات كافة فً نظرٌته صدق على المثل البٌومً ٌضرب

  ."الشر أفعل ولكنً به وأصدق الحق أرى إنً" ورفضه االسعار اوفٌد حٌث قال اوفٌد 

 ومصوراهذا ومعالل شارحا المنحدرة الخواطر من لذهنه تراءى بما الحبكانت نتٌجة 

 إلى الكتاب، ذلك ذاعت لما ٌضج أن إلى الرومانً بالمجتمع أدى الذي األخالقً االنحدار

  أنكر اال "قابال، بالمحكمة ٌعجل أؼسطس القٌصر جعل مما بمحاكمته، الرومان ٌطالب أن

 النافذة والقرٌحة البارع بالذكاء لهةاآل تهمٌز شاعر أوفٌد أن

ٌمثل البٌومً سٌا ؾسرما سجن فً ٌموت أن علٌه فحق روما، شباب بكتابه أفسد ولكنه

 المكشوؾ األدب واستقذار استقباح من الخاصة بحادثة االدٌب ااوفٌد اللبانه على ما ٌرتكز

 .األخالق مٌزان تهمٌش أن حٌث الهابط،
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 ترجمة إلى ال محالةال  سٌؤدي البٌومً تحلٌل مثال حسب األدبً العمل فً الخلقً والمعٌار

 حدٌث بكل االحتفاء بدافع المجتمع أفراد لدى فعلٌة وسلوكٌات واقع إلى التهمٌش ذلك

  ستره ٌنبؽً لما وكاشؾ

 مثال البٌومً ٌضرب المتحررة، الؽربٌة بالبٌبة وؾشالمك األدب أصحاب ٌحتفً حٌث ومن

 فً فولبٌر محاكمة البٌومً فٌذكر فولبٌر العالمً الروابً وهو أدباءهم أشهر أحد حول

 نشره جراء للقضاء بودلٌر تقدٌم تم بعده من وكذلك بوفاري  مدام لقصة تألٌفه بسبب القضاء

 وحكم ل،بالتسؾ "القضاء وصفه قد كان األخالقً المٌزان تدنً نتٌجة الشر أزهار لدٌوان

 لدى الؽربٌة لنماذجفامع إعدام قصابده الداعرة  فرنك  24بثالثمابة قدرها مالٌة بؽرامة علٌه

 وصم أن إذ ،اإلنسانٌة النفوس فً الشرؾ مبدأ برسوخ التمثٌل على دلٌل خٌر البٌومً

 فإن الحرة، الفطرة فً  االنتكاسةهو ما مٌةالوالظ والجمود بالرجعٌة األخالقً المعٌار

 "والؽرب الشرق فً حرارألا ٌعتنقه إنسانً مبدأ الشرؾ "أن على ٌؤكد البٌومً

 السفول حول  األخالقًالمعٌار تحكٌم فٌها تجد العربً بالتراث ٌتعلق فٌما البٌومً أمثلة أما

 بل وحسب، والنساء الرجال بٌن العالقات بتوصٌؾ ٌتعلق فٌما األدباء مستوى ٌتدنى الذي

 . الهجاء وهو الشعر ألوان أحد على تحكٌمه إلى حتى ذلك ٌتعدى

 على  خطلاألو الفرزدق وبٌن جرٌر بٌن جرت التً النقابض بشعر ٌمثل البٌومً فتجد

 بنً وقبٌلة فرزدقكان ذا لسان سلٌط ا جرٌر فإن ،الشعراء بعض عند الخلقً المستوى تدنً

 بٌن فمن الخلقً، المعٌارستمد ي منه الذي للدٌن المناقضة القٌم ٌعزز وشعره ونسابها نمٌر

 النفسً الهدوء عن والبعد اإلحتداد جو إلى بالقارئ  القبلٌة العصبٌة ونشر الشتابم ألفاظ ذلك

 هل خالفا لما جاءت به الج لقاء عند بالجهالة جرٌر كاعتزاز األخالقً المٌزان ٌحكمه الذي

" ٌملك نفسه عند الؽضب لٌس شدٌد الصرعة إنما الشدٌد الذي  "  أنه النبوة قالأخ
1
 

 البٌومً لدى له ٌشفع لم ذلك أنإال  العٌن بماء تكتب موته عند الفرزدق رثى جرٌرا أن ومع

 ووالده بفقرة ٌعٌره جرٌر على سلٌطا كان فقد الفرزدق وكذلك بنقابضه القراء احتفاء لكثرة

 أقذع تمثل منهما كل قدمها التً األشعار كانت وهكذا الطوٌلة الدعابم ذي ببٌته علٌه وٌعتز

 الهجاء فً قٌل ما
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أن ٌشتؽل بما  مما ٌجب هو الخلقً والمعٌار بالمٌزان إلٌه للنظر وفقا البٌومً لدى فالمثال

 هذا وفً الرفٌع  األخالقًالمعٌار مع المتجانس راقًال للذوق زاوتعزي هو أولى وأشد دعما 

"العفٌؾ الؽزل "مسمى تحت البٌومً لدى بدٌلة أمثلة تأتً
1
 

 هؤالء" أن قابال ذرٌح، بن وقٌس عزة، وكثٌر معمر بن بجمٌل المثل البٌومً ضرب حٌث

 أسالٌب على ٌعتمد أنه حٌث الرابع، النمط ذي العفٌؾ الؽزل على ٌنطوي أدبهم الؽزلٌٌن

 فٌفرح بمطالعتها أعماقه فً اإلنسان ٌحسها شرٌفة عواطؾ عن ٌعبر الساحروأنه البٌان

 .منظومة فً شعر حً مؤثر 

 األعمال فًاألخالقً  والمٌزان المعٌارٌة فً مسلكه بأن التبٌان على حرٌصا كان والبٌومً

 كان مثال فالصولً القدٌم، منذ والعلماء األدباء لدى مشهور هو بل بدعة ٌكن لم األدبٌة

 وٌقول المتنبً على ٌدافع الجرجانً الحسن وأبو عفٌؾ، شاعر أنه على تمام أبً على ٌدافع

 سببا االعتقاد سوء وكان الشعر، على عارا الدٌانة كانت لو "أنه الهابط الشعر أرباب عن

 البٌومً أصالة تظهر هذا وفً ن الدواوي من نواس أبً اسم ٌمحى أن لوجب الشاعر لتأخٌر

 .الحداثٌٌن ألصول نقٌضا التراثٌة ألصول  ٌنتسب أنه المعٌاري مسلكه فً
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 محتوى الكتاب ومنهجه 

بعضهم البعض وعلى رأسهم  لقد احتدم صراع بٌن كبار الشعراء فً أشعارهم وكذا فً نقد 

 والعقاد والرافعً بحٌث كان كل واحد منهم ٌحتكم إلى قواعده فً النقد للحكم طه حسٌن

 هذا ما أدى محاوالتهم تصنٌؾ أمٌر الشعراء فً ،على اآلخر باالستحسان و االستهجان 

كل فترة  وفً بعض األحٌان كان كل منهم ٌرد على اآلخر بإصدار كتاب أو مقولة فٌها 

 .استحسان أو استهجان له كما حدث بٌن طه وتوفٌق الحكٌم 

  نظرات االدباء بٌن ٌربط أٌن ،“والنقد األدب ”البٌومً كتاب جاء المعانً هذه ضوء وفً

 واقعهم وعالجوا وكتبوا تمٌزوا الزواٌا أي ومن عموما، لألدب ومالحظاتهم وإسهاماتهم

 .المتمٌزة األدبٌة رؤاهم عبر

 الذي الخالؾ فً األدبً شكله فً الفكري التالقح هذا محطات أهم أحد الكتاب وٌسجل

 األدبٌة وطموحاتهم أراءهم تصادم نتٌجة كان والذي مبارك وزكً حسٌن طه بٌن حصل

 الطرفٌن ارضاء مبارك وزكً حسٌن طه الشاعرٌن زمالء الدباء من مجموعة حاول وقد

 . جمعهم الذي االجتماع خلل حدث ما وهذا ثقتهم استرداد ومحاولة
1
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 محتوى الكتاب ومنهجه 

وقد استؽل الكاتب مواطن الخالؾ األدبٌة هذه لٌضع نموذجا وصفٌا خاصة بكل أدٌب 

مثل المازنً وؼٌره  وقد اقتصر على وصؾ  وطرٌقته فً التفكٌر وؼرض قضاٌاه وفلسفته 

. صفاتهم ومٌزات كل منهم 

 األدباء أسالٌب لتحلٌالته كنموذج دقٌقا خاصا وصفا له نجد البٌومً عند العقاد وألهمٌة

 :ٌمتلك العقاد أن البٌومً ٌرى حٌث والمؤلفٌن

 مما بتمعن ٌسٌر وٌكتب كونه اإلسالمٌة كتاباته فً الوضوح ذلك وٌتضح الروح شفافٌة”

 .“المناسبة األلفاظ اصطٌاد فً مرونة اكثر ٌجعله

 روعة من ٌمتلك بما له والقراء طلبته فً التأثٌر أشد أثر فلقد محفوظ نجٌب وبخصوص

 .الشرقٌة الفلسفة من متشبعا كونه الحدٌث

 ان،  الفنً للعمل زٌنة القرآنٌة القصص تزٌد لكً  بدقة البٌومً فٌالحظ الحكٌم  توفٌق أما

 فعله ما هذ الكاتب افكار مع ٌتماشى الذي المعنى وفق الكاتب طرؾ من وتوظؾ تحلل

 عنصر دور األخٌرة هذه لعبت فقد القرآنٌة، القصص بعض توظٌؾ فً الحكم توفٌق

 الجمٌع صدٌق الحكٌم توفٌق كان ما فكثٌرا القاربٌن لدى التشوٌق
1
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وبخصوص مصطفى لطفً المنفلوطً ٌوضح البٌومً أن النقاد انقسمت أراءهم بٌن من 

ٌفنده وبٌن من ٌدعم أفكاره فً حٌن ٌرى بعض اآلخر من الناقدٌن أن نقده صعب كونه 

 .ٌستلزم استخدام أعماق نظرٌات النقد ألنه ٌستلزم ألفاظا عمٌقة للفهم 

 بقٌة ٌستؽل األدب أن إلى ملمحا األدب فً التارٌخً الجانب إقحام عن البٌومً ٌؽفل وال

 التارٌخٌة النماذج ومن أٌضا الواقع بمجرٌات ٌتأثر األدب أن وكٌؾ قضاٌاه لٌخدم العلوم

 األموٌة، الدولة إنهاء استطاع أنه فً السفاح العباس أبً  أهمٌة:البٌومً إلٌها أشار التً

 الجمٌع باٌعه أن بعد أمٌة بنً وجود إنهاء على السفاح عمل وقد العباسٌة الدولة قٌام وإعالن

 محمد، بن مروان األخٌر األموي الخلٌفة على القضاء هً اتجاهاته أولى فكانت الكوفة فً

وقد استؽرق .  استطاع القضاء على مروان بن محمد حتى شهور ثمانٌة حوالً استؽرق وقد

 فً وقتله. محمد نهابٌا  بن مروانشهور حتى استطاع القضاء على  (08))حوالً ثمانٌة 

أقاربه  من معظمهم وكان البلدان، على الجدد الوالة ٌضع بوٌع السفاح أخذ أن وبعد مصر،

 بوجود سمح بعد ذلك العباسٌة والخالفة سابقا األموٌة الخالفة بٌن السٌاسة فً التؽٌر وهذا

 تتداول التً كانت الشعر موضوعات وتناوله األدب نوعٌة إلى تؽٌر
1
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بسوق  ما عرؾ ومن النماذج التً ٌوضح البٌومً أهمٌتها بالنسبة لتارٌخ الشعر والشعراء

 :همٌة تارٌخٌة كانت منبرا وساحة للشعر والقصابد حٌث وأ عكاظ

سوق عكاظ أحد األسواق الثالثة الكبرى فً الجاهلٌة باإلضافة إلى سوق مجنة وسوق ذي 

للمٌالد  وكانت العرب تاتٌه لمدة عشرٌن ٌوما  (105)المجاز  تعود بداٌته إلى مابة وخمسة 

 من الشهر  ثم تسٌر 02من أول ٌوم ذي القعدة ٌبٌعون فٌه البضابع وٌلقون القصابد إلى ٌوم 

 إلى سوق مجنة فتقضً فٌه األٌام العشر األواخر من شهر ذي القعدة ثم تسٌر إلى سوق 

المجاز فتقضً فٌه األٌام الثمانٌة األولى من شهر ذي الحجة ثم تسٌر إلى حججها  وسكان 

 .سوق عكاظ األوابل هم قبٌلة عدوان وقبٌلة هوزان 

سوق عكاظ فً الجاهلٌة مفخرة العرب من حٌث األدب والشعر وتبادل األخبار والصلح بٌن 

حتى جاء اإلسالم وانشؽل أهل الحجاز بأخبار الفتوح والفرابض  فلم ٌكن  القبابل وؼٌرها 

هنالك من ٌستقبل الشعراء واألدباء فً الحجاز حتى أن اهل الحجاز حاولوا إزالة كل ما 

مربد البصرة   وكان من أبرز ذلك العصر الجاهلً هو سوق عكاظ ،ٌتعلق بعصر الجاهلٌة 

فً بداٌة العصر األموي عكاظ المسلمٌن كما ٌسمونه 
1
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 :واللغوٌون والشعراء األدباء

 الشعرٌة، والبالؽة والمفاخرات والشعر الثقافات مكان لتبادل كاند الجً لموقعه ونظرا

 بتجارة البصرة ٌمد كان كما فتحها تم التً  الجدٌدة لألقالٌم البرٌة ومجمعا للحجاج والقوافل

 .التارٌخٌة مكانتها من أطال مما وثقافة،

 لكل كان بل خاصة قواعد تحت او واحد نفس ذا ٌكن لم العربً النقد فً الخلقً المٌزان إن

 ٌرٌد عندما المثال سبٌل فعلى انسب ٌراه الذي الخلقً الجانب تحدٌد فً الخاص ذوقه ناقد

 الٌه بالنسبة حسنة ٌراها التً المعاٌٌر او األخالق الى ٌستند معٌن ادٌب او شاعر نقد الناقد

 القرٌب القدٌم بٌن الحال تؽٌر إلى البٌومً رجب وٌشٌر عناصر خارجٌة على باالعتماد ال

السابق فً كانت كما لٌست فهً الشباب  لدى القراءة ٌخص المعاصر، فٌما والزمن
1
 

 ما إلى راجع هذا المتمدرسٌن، ؼٌر أو المتمدرسٌن سٌما الشباب أصناؾ كل فً تماما

 والبحث المطالعة على مجبرا الطالب فٌه كان الذي القدٌم الزمن عكس على الحٌاة تحوٌه

بأنه لٌس " ثم ٌعرج الكاتب إلى ما ٌسمٌه باألدب المكشوؾ وٌصفه  همبتؽا تحقٌق أجل من

 مراتب إلى بها والسموٌهدؾ إلى تهذٌب النفس اإلنسانٌة ألنه  نما هو انعدام األدب اأدبا 

 اإلنسانٌة النفس االنحطاط  إلى ٌهدؾ فهو المكشوؾ األدب أما والعفاؾ، الطهر من علٌا

 هذا إن أقول أن وٌكفً طاهر، عفٌؾ كل لتدنٌس الحٌوانٌة الهمجٌة من دنٌا مراتب إلى

 ٌسهل وهو ما الفساد لٌعم العالم فً نشره إلى وتسعى العالمٌة، الصهٌونٌة تروج له األدب

: بروتوكوالتهم أحد فً النص هذا جاء وقد العالم، على للسٌطرة األدٌان تقوٌض علٌها

 إن العالم، على سٌطرتنا فتسهل مكان كلَّل  فً األخالق انهٌار على نعمل أن علٌنا ٌجب”

 ال حتى الشمس ضوء فً الجنسٌة عالقته وٌعرض اإلنسان ٌعري   وسٌظلمنا (فروٌد)

 وٌصبح إتٌانه، من ٌستحٌٌن أمر الشابات لدى ٌبقى وال شًء مقدس ، الشباب نظر فً ٌبقى

 البٌومً وٌعتقد .“الخالؾ تنهار وحٌنبذ الجنسٌة، الؽرٌزة إرواء آنذاك والرجال النساء هم

 ٌرى بل إلٌه، ٌهدفون حققوا ما قد الٌهود أن ٌجد اآلن، المجتمعات أحوال فً المتأمل بأن

 أكثر بل األدب، هذا فً بالكتابة للمرأة من ٌطالب نسابنا من وأصبح بٌوتنا، دخلوا أنهم  قد

  عن ناتج هذا كل الزواج قبل للجنس المرأة وممارسة الجنسٌة باإلباحٌةل طا دقؾا هذ من
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المذاهب  من وؼٌرها والعلمانٌة والفرو ٌدٌة والوجودٌة للماركسٌة والتروٌج الحداثة

 وهدم األخالق  الفساد إلشاعة وجودها وراء الٌهود كان التً والنظرٌات والفلسفات

 حدٌث؛ قدٌم لكل ٌكون ٌكاد أنه حظٌال حٌث بالحداثة، ٌسمى ما حول الكاتب فكرة تدورو

 .ومصطلحا مفهوما الحداثة نظرٌة و فكرة تبلورت ومنه

 كما اإلنسانٌة تشهده الذي الكبٌر التحول فً والمساهمة المشاركة هً عام كمفهوم فالحداثة

 الدابمة بالمحاولة نقاش محل تزال ال وماهٌته الشعر مفهوم كون االختصاص أهلها عرؾ

 جمعت سابلة التجدٌد الذي تثل فً حداثة شعرٌة كٌان فً والذوبان التقلٌدطبوهات  كسر فً

  والرداءة الجودة بٌن

 أبجدٌاته استمد الذي الفكر الحداثة فروع من فرع إال هً ما العربً األدب فً الحداثة

 آنذاك األوروبٌة النهضة رواد تمرد خالل الفرنسٌة من الثورة بعد الؽربً الفكر من الحداثٌة

 .والعقل الفكر صدر على جاثمة قٌودا باعتبارها الدٌنٌة والقٌم المفاهٌم كل على

 بشرط معنى أي وال تحمل فكرة أٌة تتضمن ال حداثٌة قصٌدة أفضل بأن له ٌروج ما ولكن

 مع تناقضب القراء لدى منسجمة وال متناؼمة ؼٌر متناقضة إٌحاءات تثٌر أن هو وحٌد

 الشاعر بٌن قطٌعة من الٌوم نراه ما،  ذاتها حد فً الحداثة ومفهوم الشعر من الؽرض

 الشعر رواد من ابتداء الحداثٌٌن الشعراء طرؾ من البوصلة فقدان على دلٌل لخٌر والمتلقً

بذلك وتفاخرهم الؽربً باألدب المفرط وتأثرهم الحداثً العربً
1
 

 األدب فً ٌتمثل ما المعاصرٌن هو من كأدب تبناه ومن القدٌم الشعر أن الكاتب وٌبٌن

 التً السابقة األخالق مع بالحداثة السابلة، المتمٌز الحالً الوضع بذلك وٌقارن الحقٌقً،

أنه ٌرى أٌن العرب عند كانت
2
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 صاحبه  البخل وذم بها، والتفاخر التحلً على العربً حرص التً الصفات أهم من كان

 ٌجد قد األحٌان من كثٌر ففً عندهم، الصفة هذه تدعٌم فً بالؽا أثرا وظروفهم لبٌبتهم

فً وترحاله سفره اثناء فً نفسه العربً  ماء ال قاحلة وصحراء جدب صحراوي  وسط ً 

 أهل على ضٌفا النزول سوى مفر أمامه ٌكون ال عندبذ واألرض السماء إال ولٌس طعام وال

 بواجب القٌام عن  موت أو حٌاة مسألة واكرامه الضٌؾ استقبال ٌكون وهنا المتناثرة، الخٌام

 إكرام اصبح فقد ولذلك وعطشا، جوعا الموترلخط الضٌؾ حٌاة تعرٌض ٌعنى الضٌافة

 وبعدها اٌام، ثالثة الضٌافة مدة وكانت الجاهلٌة، واجبات من واجبا بحقه والقٌام الضٌؾ

 للزهو بحبهم أٌضا العرب واشتهر الحق هذا المضٌؾ جدد إذا إال حق الضٌؾ ٌنتهى

 وكثرة والسٌادة، والشرؾ واألحساب واألنساب باألالء واألجداد ٌتفاخرون فكانوا والتفاخر،

 دواب من ملكوه وما بأموالهم، فافتخروا ذلك فً وتمادوا واالنتصارات، واألعداد األبناء

 األموات إلى أٌضا امتد بل فحسب، األحٌاء على تفاخرهم ٌقتصر ولم وؼٌرها، وخٌول،

 وبأمجادهم بهم، وٌفتخرون أصحابها وٌذكرون إلٌها فٌشٌرون المقابر إلى ٌنطلقون فكانوا

 على ؼلب األعصاب، فقد وفورة االنفعال، شدة من العرب عن عرؾ مما الرؼم على

 األمن ٌبثون والحكمة، العقل صوت ٌمثلون فكانوا الحلم، صفة وعقالبهم وأشرافهم سادتهم

 وانهوا للحرب، نٌرانا وأطفبوا والود، بالسلم الناس بٌن سعوا فقد حولهم، فٌمن والطمأنٌنة

 ولم قبابلهم، لوحدة سعٌا الدٌات وتحملوا الدماء، وحقنوا القبابل ، بٌن وصراعات خالفات

كلمتها  وتوحٌد شملها،
1
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 فكانوا البٌوت حرمة واحترام النساء، احترام منها آدابهم :أنه بٌان فً البٌومً وٌكمل

 علٌهم القرآن انكر القاعدة هذه األعراب بعض خالؾ ولما الؽٌر، بٌوت دخول عند ٌستأذنون

 تستأنسوا حتى بٌوتكم غٌر بٌوتاًا  تدخلوا  ال” فقال باالستبذان بااللتزام وأمرهم ذلك

 “أهلها  على وتسلموا
1
 

 وآدابها العربٌة اللؽة علوم فً المتخصصٌن اهتمام دابرة فً والنقد األدب بٌن كتاب ٌدخل

ا  والنقد األدب بٌن كتاب ٌقع حٌث عام؛ بوجه الصلة ذات الموضوعات فً والباحثٌن تحدٌد 

 والقواعد الشعر، مثل األخرى بالفروع الصلة ووثٌق اللؽة علوم تخصص نطاق ضمن

 العربٌة واآلداب والبالؽة، واألدب، والصرؾ، النحوٌة،
2
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حسٌن النقدٌة موقؾ طه 

إلى موقؾ طه " طه حسٌن وإمارة الشعر "لقد تعرض البٌومً فً مقدمو فضله الموسوم ب 

وكان البٌومً قد أبان على أن تعرضه لهذا الموقؾ  ، حسٌن من أمٌر الشعراء أحم شوقً 

إنما من قبٌل التارٌخ ال من قبٌل النقد وقد كان مهما لدى البٌومً إبراز الجوانب التارٌخٌة 

 .لدى طه وعالقته الشعراء ة األدباء 

على توجٌه النقد لشوقً حتى أنه إذا حرصه ٌذكر البٌومً شدة  فبالنسبة لموقؾ طه 

ال تصٌب " اتبعها فٌما بعد بانتقادات حكم علٌها البٌومً بأنها  اعترؾ له فً ما قال بحسنة 

 لذلك مرماها تبٌنا لموقفه من انتقادات طه حسٌن ألحمد شوقً على أنها كانت ؼٌر محلها 

البٌومً ٌحاول أن ٌذكر موقفه من طه فً عدم اعترافه بإمارة شوقً فً الشعر على تجد 

وٌقول آخرون  إن من أدب الدكتور طه المخالفة تعمدا لٌدوي رأٌه : " لسان آخرٌن  قابال 

 ، وهذا النقد وإن لم ٌكن أصله نابعا عن البٌومً من الضجٌج فٌحدث ما ٌرٌد  شرقا وؼربا 

 طه حسٌن على مثالأكثر من ذكر  فإن نقله له من ؼٌر نكٌر دال على رضاه فً فحواه 

أنه نقل عن أحمد أمٌن الذي كان صدٌقا له بواسطة حتى  لسان أعداءه وعلى لسان أصدقاءه 

صداقته متعبة وعداوته " كتاب كوالٌس األدباء لتوفٌق الحكٌم أنه قال لطه حسٌن أن 

"متعبة
1
 

وطه حسٌن حٌن تراجع عن ثنابه على العقاد بقوله أنه حامل لواء الشعر العربً والمجدد 

طرٌقته  ٌعتبر البٌومً أن هذا الموقؾ ؼٌر البق بالدكتور طه حسٌن بل كان األجدر بحسب 

موقؾ ٌعلن اعجابه بشاعر آخر من ؼٌر أن ٌتراجع عن رأٌه األول فً العقاد لالبٌومً 

 العقادمود حم عباس

ٌرى البٌومً أن األدٌب عباس محمود العقاد هو من كبار األدباء الذٌن ساهموا فً اثراء 

المكتبة العربٌة بحٌث أنه ٌمتلك مرونة ورزانة فً التألٌؾ  وفً حسن اختٌار األلفاظ هذا ما 

جعله ٌنال ثقة الفراء والناقدٌن كذلك وقد اعتبر البٌومً أن مٌل العقاد إلى الكتابة اإلسالمٌة 

من بٌن احد مقومات فنونه األدبٌة كما اوضح البٌومً فً كتابه هذا خاصٌة التأمل المثالً 

 .للعقاد فً تحلٌله للقصص والنصوص القرآنٌة 
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ثقافة واسعة إذ عرؾ عنه أنه موسوعً المعرفة فكان ٌقرأ فً التارٌخ و كان العقاد ذ

واطلع على كثٌر من الكتب وقد قرأ االنسانً والفلسفة واألدب وعلم النفس وعلم االجتماع 

وبدأ حٌاته الكتابٌة بالشعر والنقد  ثم زاد على ذلك الفلسفة والدٌن وقد دافع فً كتبه عن 

وأباطٌل  حقائق االسالم" وكتاب " هلل ا" االسالم وعن االٌمان فلسفٌا وعلمٌا ككتاب  

 (  مذهب سٌاسً ) ودافع عن الحرٌة ضد الشٌوعٌة والوجودٌة والفوضوٌة "خصومه 

كتب عن المرأة كتابا عمٌقا فلسفٌا أسماه هذه الشجرة حٌث ٌعرض فٌه المرأة من باب 

 .الؽرٌزة والطبٌعة وعرض فٌه نظرٌته فً الجمال 

كما كان ٌترجم بعض الموضوعات  وٌعد العقاد أحد أهم كتاب القرن العشرٌن فً مصر  

وقد ساهم بشكل كبٌر فً الحٌاة األدبٌة والسٌاسٌة وأضاؾ للمكتبة العربٌة أكثر من مابة 

كتاب فً مختلؾ المجاالت نجح العقاد فً الصحافة وٌرجع ذلك إلى ثقافته الموسوعة  فقد 

كان ٌكتب شعرا ونثرا على السواء  وضل معروفا عنه أنه موسوعً المعرفة ٌقرأ فً 

التارٌخ االنسانً والفلسفة واألدب وعلم االجتماع 
1
 

 فاإلنسان عندما ٌنظر إلى الشٌبً قبٌح تنقبض نفسه ،ٌقول العقاد أن الجمال هو الحرٌة 

وٌنكبح خاطره  ولكنه إذا رأى سٌبا جمٌال تنشرح نفسه وٌطرد خاطره  إذا فالجمال هو 

الحرٌة والصوت الجمٌل هو الذي ٌخرج بسالمه من الحنجرة وال ٌنحاش فٌها ز والماء 

ٌكون آسنا لكنه إذا جرى وتحرك ٌصبح صافٌا عذبا  والجسم الجمٌل هو الجسم الذي 

ٌتحرك حرا فال تشعر أن عضوا منه قد نما على اآلخر وكأن أعضاءه قابمة بذاتها فً ها 

الجسد  وللعقاد إسهامات فً اللؽة العربٌة إذ كان عضوا فً مجمع اللؽة العربٌة بالقاهرة 

  .اللغة الشاعرةواصدر كتبا ٌدافع فٌها عن اللؽة العربٌة ككتابه الفرٌد من نوعه 

القراءة والكتابة منها معاركه مع الرافعً ٌهم وفً حٌاة العقاد معارك أدبٌة جعلته 

ومع طه حسٌن حول فلسفة . وموضوعها فكرة اعجاز القرآن واللؽة بٌن االنسان والحٌوان 

أبً العالء المعري ورجعته ومع الشاعر جمٌل صدقً الزهاوي فً قضٌة الشاعر بٌن 

مع محمود أمٌن العالم وعبد العظٌم أنٌس فً قضٌة والملكة الفلسفٌة العلمٌة والملكة الشعرٌة 
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وحدة القصٌدة العضوٌة ووحدتها الموضوعٌة معارك أخرى جمعها عامر العقاد فً كتابه 

 " .معارك العقاد األدبٌة "

ٌتناول كل فكرة ٌقعد علٌها  ٌرى البٌومً أن قراءة العقاد األفكار لٌست قراءة المتعلم القلق 

بالتحلٌل والتعلٌل حتى ٌتضح له بعد ذلك صوابها أو خطتها حتى إذا فرغ من كل هذا تواجه 

للحدٌث عنها بالحدابق المطمبن وله ملكة الحكم على الفكرة ما ٌؽوص به فً أعماقها 

القصوى فقد كان القارء لمحمود العقاد سواء كان كبٌرا أو صؽٌرا دابما على أكالت بجدٌد 

 .الفكرة بحٌث أنه لم ٌكن ٌجعل فراغ الشك فٌها أو ؼٌر ذلك 

تحدث العقاد سبحات الروح التً انكرها الكثٌر وبالؽوا فً ذلك معتقدٌن أنه مزٌة دالة على 

البلوغ العقلً وقد حال ألحدهم الحدٌث عن سبحات الروح بالنكار والسخرٌة فهو ٌذكر ما 

تساعد له الروح من الهامات صادقة اذا وصلت التفكٌر فً ملكوت السموات واالرض واذا 

اخلصت هلل عمال وقوال وعبادة واذا آثرت التجمل بخالبق االسالم من صبر وزهد وعطؾ 

 ال سمو إلٌه من ٌرتكس فً حال الشهوات مستوىورحمة وترتفع بذلك التقاء الروحً إلى 

ٌنظر البٌومً إلى العقاد كونه من كبار األدباء من خالل أثره البارز فً إثراء المكتبة .

العربٌة وهذا راجع إلى تصوره العمٌق الذي ٌستند فٌه إلى التحلٌل والتعلٌل قبل نقلها للقارء 

وقد توصل إلى أن فكرة مصاحبة الروح الجسد ؼٌر مستحٌلة خاصة عن ذكر ان تتحقق
1
 

االحالم حقٌقة وهذا ما نكره المادٌون أن الحلم صادق ٌنبا عن ؼٌب سٌحدث الحقا 

وٌعتبرون ان تحقق الحلم ما هو اال صدفة 
2 

ألن تحقق نتابج مزهمة منها أنه قد ترجمت بعض ، وقد بلؽت أهمٌة تركة العقاد األدبٌة 

الذي تم ترجمته للفارسٌة وكذلك عبقرٌة عمر " هللا " كتب العقاد إلى عدة لؽات مثل كتابه 

 وبعضها ترجم إلى ،أبو الشهداء إلى الفارسٌة واألردٌة والمالوٌة ، عبقرٌة اإلمام علً 

األلمانٌة والفرنسٌة والروسٌة كما تم اطالق اسمه على أحد شوارع القاهرة  وقد حصل 

 . العقاد على جابزة الدولة التقدٌرٌة فً األدب فً عهد الربٌس جمال عبد الناصر 

وٌنبه البٌومً فً عدد من المواضع إل قدرة العقاد على التواصل بالعالم الفكري  بأشكال 

مختلفة ومتنوعة مبهرة وفً ذلك إنشاء العقاد صالونا أدبٌا فً بٌته فً أوابل الخمسٌنٌات 

                                                           
1
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وكان المجلس ٌدار كل ٌوم جمعة بحضور مجموعة  من المفكرٌن والفنانٌن المصرٌٌن من 

العلوم  واألدب : أصحاب األدب البارز وطرح فً مجلسه العدٌد من المواضٌع منها 

 .والتارٌخ وؼٌرها 

ومن أكثر هذه المواضٌع إثارة للنقاش الجدل فً مجلسه هً المواضٌع التً تعنى بدور 

حٌث كتب فً هذا الموضوع  (03)العقاد قد كتب ثالثة المجتمع ،  ؾالمرأة المسلمة فً 

أشار إلى أهمٌة حصول المرأة على حقها فً المشاركة فً المجتمع  وحقها بحرٌة الفكر 

 .كذلك لقى احتراما كبٌرا من النساء 

. هذا و لم ٌفت البٌومً أن ٌبٌن أنه لم ٌكن العقاد كاتبا فضا وباحثا دؤوبا ومفكرا عمٌقا 

ٌقظة الصباح : دواوٌن  هً   (10)ومؤرخا دقٌقا فحسب  بل كان شاعرا مجددا  له عشرة 

.  وأشجان اللٌل ، وبعد األعاصٌر ،  وأعاصٌر مغرب،وأشباح األصٌل ، ووهج الظهٌرة ، 

وهذه الدواوٌن العشرة هً ثمر ما ٌزٌد  ،  وعابر سبٌل ، وهدٌة الكروان ،ووحً األربعٌن 

 .على خمسٌن عام من التجربة الشعرٌة 

أراد بها أن ٌبتدع طرٌقة فً الشعر " عابر سبٌل " ومن أطرؾ دواوٌن العقاد دٌوانه 

العربً وال ٌجعل الشعر مقصورا على ؼرض دون ؼرض فأمور الحٌاة كلها تصلح 

موضوعا للشعر ولذا جعل هذا الدٌوان بموضوعات مستمدة من الحٌاة  ومن الموضوعات 

 :جاء فٌها "   عسكري المرور " التً ضمها الدٌوان قصٌدة عن 

 متحكم فً الراكبٌــــــــن                  وما له أبدا ركوبة

 لهم المثوبة من بنانـــــك                 حٌن تأمر والعقوبة 

مر ما بدا لك فً الطرٌق                ورض على مهل شعوبه
1
 

 أنا ثابر أبـــــــدا وما فً                ثورتً أبدا صعوبة

ٌحتل العقاد مكانة كبٌرة فً كوكبة األدباء والمفكرٌن الذٌن عاشوا فً حقبته ولعل احتفاء 

البٌومً به مما ٌدل على أنه ذو مرتبة متمٌزة حتى بٌن أقرانه  وبالنسبة لخصومة  وقد 

 خلؾ العقاد مكتبة ضخمة تدل على ذلك
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 :توفٌق الحكٌمموقف 

اشتهر توفٌق الحكٌم على مدى تارٌخه الطوٌل بالعدٌد من المعارك الفكرٌة التً خاضها 

 .أمام ذوي االتجاهات الفكرٌة المخالفة له 

مع الشٌخ المراعً شٌخ األزهر  (20)فقد خاض معركة فً أربعٌنٌات القرن العشرٌن 

خاض  (20)وفً سبعٌنٌات القرن العشرٌن . ومع مصطفى النحاس زعٌم الوفد .أنداك 

لكن آخر معارك الحكٌم " عودة الوعً " معركة مع التٌار المصري بعد صدور كتاب 

الفكرٌة و أخطارها كانت حول الدنٌا عندما نشر توفٌق الحكٌم على مدى أربعة أسابٌع 

"  حدٌث مع هللا "  سلسلة من المقاالت بجرٌدة األهرام بعنوان 1983 مارس 01بتداء من ا

وفً إطار هذا الحدٌث المزعوم مع هللا ٌقوم الحكٌم أٌضا وفجأة حدث العجب حدث ما كاد 

ٌجعلنً ٌؽشى علٌا دهشة  فقد سمعت ردا من هللا أو خٌل إلى ذلك وهل إذا درست الحساب 

بنجاح و التحقت بمدارس العلوم كنت سترانً بهذا 
1
 

 :معارضة فكرة اإلسالمٌة 

إن تارٌخ األستاذ توفٌق الحكٌم حافل بمعارضته الفكرة اإلسالمٌة منذ الٌوم األول  لظهور 

 و حتى الٌوم  بهذه الكلمات وصؾ الكاتب و المفكر اإلسالمً 1932مسرحٌة أهل الكهؾ 

أنور الجندي كتابات الحكٌم قابال فً خالل نصؾ قرن لم ٌختلؾ عن مواقفه التً تجري مع 

أهواء التؽرٌب ولٌس مواقفه الٌوم فً التهجم على أدب الحدٌث مع الحق تبارك وتعالى إلى 

ذروة هذه المحاولة المستمرة الخطٌرة التً واجهها كثٌر من الباحثٌن اإلسالمٌٌن فً وقتها 

كاشفٌن الهدؾ الدفٌن من استؽالل منبر من منابر الصحافة كاألهرام 
2 
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 :زكً نجٌب محمود موقف 

وسط ازدحام األحداث واٌقاع الحٌاة السرٌعة وبعد ثورة االتصاالت الحدٌثة ال ٌنسى كل 

على الثقافة العربٌة و العقل  قارء عربً العقل المصري الذي قلما أنعم علٌنا الزمان بمثله 

 م1993 أألدٌب الموسوعة الذي رحل عن الدنٌا عام زكً نجٌب محمودالمصري الفٌلسوؾ 

هذا الرأي للكاتب المصري مصطفى طاهر  الذي ٌعتقد أن الفٌلسوؾ زكً نجٌب محمود 

 عقود  (09) م نجح فً طٌلة تسعة 1905المولود فً عام 

 كاتب تبدو كأنها كتابات من المستقبل فحتى اآلن ال زكً نجٌب محمودعند قراءة مقاالت 

ٌستطٌع فحتى اآلن ال ٌستطٌع أن تصدق أن تلك المقاالت لكاتب رحل علٌنا ما ٌزٌد عن 

والترحال منذ سنوات الطفولة  ربع قرن ما ساعد نضوج تجربة حٌاته العلمٌة بالزخم 

 األولى 

إنه فٌلسوؾ األدباء وأدٌب الفالسفة  فهو مفكر ٌصوغ : "  قابال عباس محمود العقادوصفه 

وربما تحمل كلمات العقاد مفتاحا أساسٌا لفهم " فكره أدبا وأدٌب ٌجعل من أدبه فلسفة 

تركٌبة عبقري الفلسفة المصري التً تصفها إحدى الدراسات األكادٌمٌة التً ناقشت حٌاته  

والتً ارتكز علٌها تعرٌفه على بوابة المعرفة كأنها جرت بثالث مراحل أساسٌة لتتطور  

وانشؽل فً أولها بنقد الحٌاة االجتماعٌة بمصر وتقدٌم نماذج من الفلسفة القدٌمة والحدٌثة 

واآلداب التً تعبر عن الجانب التقوٌمً  تبدو ثمار تلك المرحلة من حٌاته حتى الستٌنات 

 فً تلك الفترة إلى تؽٌٌر سلم القٌم زكً نجٌب محمودعندما بلػ سنه التقاعد األكادٌمً ودعا 

إلى النمط األوروبً وألخذ بحضارة الؽرب بصفتها حضارة بخاصة مع استؽاللها على 

 وتقدٌر قٌمة العلم والجدٌة فً ،الرٌاضٌة والجوانب اإلٌجابٌة فً مجال العلوم التجرٌبٌة 

تقرة نسبٌا ذلك الوقت فً العالم س وهً القٌم التً كانت مهدرة وم،العمل واحترام االنسان 

العربً 
1
 

أما المرحلة الثالثة وهً شهدت عودته إلى التراث العربً قاربا ومنبثقا عن األفكار الجدٌة 

وبدأ فً البحث عن سمات الهوٌة العربٌة التً تجمع بٌن .فٌه بعد أن كان رافضا له من قبل 

الثالث زكً نجٌب محمود الشرق والؽرب وبٌن  والعقل  الروح والمادة هكذا تعبر مراحل 
                                                           

1
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التً بصفها الدراسة عن شخصٌة الرجل الذي كان ٌمتلك من الثقة القدر الكافً الذي ال 

 .ٌجعله ٌقع أسٌرا ألفكاره فنجح فً التطوٌر عبر السنوات فً األفكار والمدارس الفكرٌة 

 بالصحافة فً فترة مبكرة من حٌاته وكانت بداٌته المنتظمة مع زكً نجٌب محموداتصل 

م وصار ٌوافٌها 1932مجلة الرسالة التً أنشأها األدٌب محمد الزٌات منذ صدورها سنة 

 .بمقاالت ذات الطابع الفلسفً أسبوعا بعد آخر 

 الذي ضمه معه إلى لجنة أحمد أمٌنوعن طرٌق اتصاله بمجلة الرسالة تعرؾ على األستاذ 

التألٌؾ و الترجمة والنشر التً كان ٌترأسها وتضم فً عضوٌتها عددا من أعالم العصر 

وكبار رجال الفكر  وقد وقفت العالقة بٌن الرجلٌن وأثمر ذلك كما أشرنا سلفا اشتراكها فً 

كتب هً قصة الفلسفة الٌونانٌة وقصة الفلسفة الحدٌثة وقصة األدب  (03)تألٌؾ ثالثة 

م عهدت إلٌه وزارة الثقافة فً عهد وزٌره محمد عبد القادر حاتم 1964والعالم وفً عام 

وترأس تحرٌرها  " الفكر المعاصر" بإنشاء مجلة فكرٌة وفلسفٌة معاصرة  فأصدر مجلة

ودعا كبار رجال الفكر فً مصر للكتابة فٌها وشارك هو فٌها بمقال شهري ثابت تحت 

 وظل ٌترأس تحرٌرها حتى سافر إلى الكوٌت للعمل فً جامعتها " تٌارات فلسفٌة " عنوان 

 من أول المساهمٌن وأثراهم فً زكً نجٌب محمودٌعتبر المفكر : تقول إحدى الدراسات 

تولٌد المصطلح الفلسفً الحدٌث فقد أمد اللؽة العربٌة المعاصرة بعدد من المصطلحات 

( . 09)الفلسفٌة المبتكرة ذلك أن هذه اللؽة لم تعرؾ حركة نقل فلسفً منذ القرن التاسع 

فً بؽداد  زمن األمٌن " بٌت الحكمة " حٌث ازدهرت حركة الترجمة الفلسفٌة أروقة  

 .والمأمون بالخصوص 

فقد عرفت فً عصرهما العدٌد من مفردات الفلسفة اإلؼرٌقٌة لٌدخل بعها المصطلح الفلسفً 

 .العربً مرحلة ركود  امتدت ما ٌقارب عشرة قرون 

حمل زكً نجٌب محمود مشروعا نقدي متكامال ضم بٌن دفتٌه رؤٌة لكل قضاٌا اإلنسان ما 

بعد الحرب العالمٌة الثانٌة حتى منتصؾ التسعٌنات
1 
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  خاتمة

   فً خاتم هذا البحث ٌمكننا ان نسجل اهم النتابج التً توصلنا إلٌها 

  محور محمد رجب البٌومًللمؤلؾ الدكتور " بٌن األدب والنقد "  ٌعد كتاب  

الدراسة هذا الموضوع، و مهما سعٌنا إلى األمام بهذا الموضوع و الوقوؾ على 

نقاطه األساسٌة فإننا دون شك نجده ٌحتاج إلى إضافات و إٌضاحات أكثر، و قد 

تكون النتابج التً توصلنا إلٌها من خالل هذا البحث ممهدا لحملة تساؤالت أخرى و 

بٌن األدب و "أن كتاب : من أهم النتابج التً توصلت إلٌها من خالل هذا البحث نجد

رؼم الصعوبات كتاب ثمٌن  ٌعتبره البٌومً حٌثللمؤلؾ الدكتور محمد رجب " النقد

 التً وقفت حابال أمامه 

قدم الدكتور محمد رجب البٌومً فً دراسته هذه تقٌٌما و استقراء للنقد االدبً بتعرٌفه و - 

 . تارٌخه و مذهبه

فإن موضوع األدب و النقد مهم جدا، مهما تعددت فٌه الدراسات و تنوعت، فإنه ٌبقى 

 . مفتوحا نظرا لتعدد محتوٌاته و تنوعها

فالموضوع الذي أنجزه ٌعتبر كامال فنٌا حٌث ال حدود له ال من حٌث التصنٌؾ و ال من 

حٌث المدى، و سبب ذلك أنه ٌرتبط بتارٌخ النقد األدبً و النقد عند العرب و الؽرب و مثل 

هذا الموضوع ذو طبٌعة مركبة متنوعة ٌصعب أن توضع لع حدود ثابتة و هذا ما أشار الٌه 

المؤلؾ فً كتابه، فقد ٌعد النقد األدبً عملٌة تحلٌل و تفسٌر و تقٌٌم األعمال األدبٌة، و تتم 

عملٌة النقد من خالل أربعة مراحل، و هً المالحظة و التحلٌل و التفسٌر و التقٌٌم ٌتم فً 

مرحلته االولى بقراءة النص و محاولة فهم معناه و ٌقوم الناقد فً المرحلة الثانٌة بتحلٌل 

 النص و تفكٌكه 

فٌشٌر فً كتابه الى تؽٌر الحال بٌن القدٌم القرٌب و الزمن المعاصر، فٌما ٌخص القراءة 

لدى الشباب ، فهً لٌست كما كانت فً السابق فهو راجع الى ما تحوٌه الحٌاة على عكس 

الزمن القدٌم الذي كان فٌه الطالب مجبرا على المطالعة والبحث من أجل تحقٌق مبتؽاه  
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وتطوؾ بنا دراسات الكتاب بٌن دور األعمال األدبٌة المتوارثة فً عالمنا العربً ودراسة 

نقدٌة عن ظاهرة األدب المكشوؾ فً كتب التراث العربً ودراسة تحلٌلٌة لبعض كتاب 

. السٌرة النبوٌة والمنهج األدبً االسالمً بصفة عامة 
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 قائمة المصادر والمراجع
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المراجع قائمة المصادر و 

احمد بن فارس بن زكرٌاء القرونً الرازي؛ او ال الثانً حسنٌن؛ دراسة  و 

تحقٌق زهٌر عبد المحسن سلطان دار النشر ؛ مؤسسة الرسالة؛بٌروت؛ الطبعة 

الجزء الثانً  م ؛ 1936-م1406الثانٌة؛

الطبعة األولى؛ جماد أول؛ رجب ،  البٌومً؛ بٌن األدب و النقد محمد رجب 

 .الدار المصرٌة اللبنانٌة ؛ 1998سبتمبر 

  محمد رجب البٌومً؛ بٌان النبوي؛ دار الطباعة؛ دار الوفاء؛ المنصورة؛

 م 1987مصر؛ طبعة اولى ؛

  الدكتور محمد رجب البٌومً؛ البالؼة النبوٌة؛ الدار المصرٌة اللبنانٌة؛

 م2008الطبعة الثانٌة؛

  محمد بن مكرم بن علً أبو فضل؛ جمال الدٌن؛ ابن منضور األنصري

 .16م؛ عدد اجزاء1414؛3الروٌقضً؛ لسان العرب؛دار صادر ببٌروت؛ط

  وضحى نبت مسفر القحطانً؛ النسوٌة فً ضوء منهج النقد

 .االولى االسالمً؛باحثات لدراسات المرأة؛ الطبعة 
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 43ص : قابمة المصادر و المراجع- 7

 الفهرس- 8

 الملخص- 9



 

 ملخص

ٌدخل كتاب بٌن األدب و النقد فً دابرة اهتمام المتخصص فً علوم اللؽة العربٌة 

و آدابها تحدٌدا و الباحثٌن فً الموضوعات ذات الصلة بوجه عام؛ حٌث ٌقع 

كتاب بٌن األدب و النقد ضمن نطاق تخصص علوم اللؽة ووثٌق الصلة بالفروع 

األخرى مثل الشعر؛ و القواعد النحوٌة؛ و الصرؾ و األدب و البالؼة و األدب 

 .العربٌة 

و بٌن الكتاب أو الشعر القدٌم ومن تبناه كأدب من المعاصرٌن؛ هو ما ٌتمثل فً 

األدب الحقٌقً؛ و ٌقارن بذلك الوضع الحالً المتمٌز بالحداثة السابلة مع الخالق 

 .السابقة التً كانت عند العرب

وتدور فكرة الكاتب حول ما ٌسمى بالحداثة؛ حٌث المالحظ انه ٌكاد ٌكون لكل 

قدٌم حدٌث؛ ومنه تبلورت فكرة و نظرٌة الحداثة مفهوما و مصطلحا فً األدب 

 .العربً

وٌعتقد البٌومً بأن المتأمل فً احوال المجتمعات اآلن؛ ٌجد ان الٌهود قد حققوا 

ما ٌهدفون الٌه؛ بل ٌرى انهم قد دخلوا بٌوتنا و اصبح من نسابنا من ٌطالب المرأة  

 .بالكتابة فً هذا األدب

و ٌشٌر الدكتور محمد رجب البٌومً الى تؽٌر الحال بٌن القدٌم و القرٌب و 

الزمن المعاصر فٌما ٌخص القراءة لدى الشباب؛ فهً لٌست كما كانت فً السابق 

تماما فً كل اصناؾ الشباب سٌما المتمدرسٌن أو ؼٌر المتمدرسٌن ؛ هذا راجع 

الى ماتحوٌه الحٌاة على عكس الزمن القدٌم الذي كان فٌه الطالب مجبرا على 

 المطالعة و البحث من أجل تحقٌق مبتؽاه 

 الكلمات المفتاحٌة: 

 محمد رجب البٌومً؛  االدب؛ النقد ؛ الحداثة ؛  -



 

Résumé 

Le livre entre littérature et critique s'inscrit dans le cercle 

d'intérêt du spécialiste des sciences de la langue et de la 

littérature arabes en particulier, et des chercheurs sur des 

sujets connexes en général ; Lorsqu'un livre entre littérature 

et critique relève du domaine de la linguistique et est 

étroitement lié à d'autres branches telles que la poésie ; 

règles grammaticales; Et la morphologie, la littérature, la 

rhétorique et la littérature arabe. 

Et entre le livre ou la poésie antique et ceux qui l'ont adopté 

comme littérature des contemporains ; C'est ce qui est 

représenté dans la vraie littérature ; Il compare à cela la 

situation actuelle, qui se distingue par une modernité fluide, 

avec les innovations antérieures qui existaient chez les 

Arabes. 

L'idée de l'écrivain tourne autour de la soi-disant modernité ; 

Où l'on remarque que presque tous les anciens ont un 

moderne; Et à partir de là s'est cristallisée l'idée et la théorie 

de la modernité en tant que concept et terme dans la 

littérature arabe. 



 

Al-Bayoumi croit que le contemplatif des conditions des 

sociétés maintenant; constate que les Juifs ont atteint leur 

objectif; Au contraire, il voit qu'ils sont entrés dans nos 

maisons, et certaines de nos femmes demandent aux femmes 

d'écrire dans cette littérature. 

Le Dr Muhammad Rajab al-Bayoumi fait référence au 

changement de situation entre l'ancien et le récent et le 

contemporain en ce qui concerne la lecture chez les jeunes ; 

Ce n'est plus exactement ce qu'il était dans le passé chez tous 

les types de jeunes, surtout ceux qui sont instruits ou non ; 

Cela est dû au contenu de la vie, contrairement à l'ancien 

temps où l'étudiant était obligé de lire et de rechercher afin 

d'atteindre son objectif. 

• les mots clés: 

- Littérature; critique ;   la modernité ; Muhammad Rajab 

al-Bayoumi ; . 

 

 

 

 

 



 

Summary 

The book between literature and criticism falls within the 

circle of interest of the specialist in Arabic language sciences 

and literature in particular, and researchers in related topics 

in general; Where a book between literature and criticism 

falls within the field of linguistics and is closely related to 

other branches such as poetry; grammatical rules; And 

morphology, literature, rhetoric and Arabic literature. 

And between the ancient book or poetry and those who 

adopted it as literature from the contemporaries; It is what is 

represented in real literature; He compares with this the 

current situation, which is distinguished by fluid modernity, 

with the previous innovations that were among the Arabs. 

The writer's idea revolves around the so-called modernity; 

Where it is noticeable that almost every old has a modern; 

And from it crystallized the idea and theory of modernity as a 

concept and term in Arabic literature. 

Al-Bayoumi believes that the contemplative of the conditions 

of societies now; finds that the Jews have achieved what they 

aim at; Rather, he sees that they have entered our homes, 



 

and some of our women are asking women to write in this 

literature. 

Dr. Muhammad Rajab al-Bayoumi refers to the change in the 

situation between the old and the recent and the 

contemporary time with regard to reading among young 

people; It is not exactly the same as it was in the past in all 

types of young people, especially those who are educated or 

not; This is due to the contents of life, unlike the old time 

when the student was forced to read and research in order to 

achieve his goal. 

• key words: 

- literature; criticism ; modernity ; Muhammad Rajab al-

Bayoumi;  

 

 

 


