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 اهداء
الحمد هلل رب العالمين و الصالة و السالم على خاتم األنبياء و 

 المرسلين

 أهدي هذا العمل الى:

حفضها اهلل و أطال من ربتني و أنارت دربي، الى أغلى انسان أمي 
 فطيمة  في عمرها...

الى من عمل بكد في سبيلي و علمني معنى الكفاح و أوصلني الى 
 محمد ما أنا عليه أبي الكريم أدامه اهلل لي..................

 الى أخواتي...........................

 ..................الى كل عائلة بوعمران..

 الى جميع األصدقاء و نعمة األصدقاء.................

 ساتذة األ.... الى كل 

 بىعمزان اًمان 
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 اهداء
املتواضع اىل ايم اميت احيا مها و اعيش من  امعمل اهدي هذا

 عائشة اجلها.......

 ...... اىل اخويت اعز امناس ايل .... 

 عباسة عائليت عائةل ...... و اىل لك من

 ....... اىل لك من اصدكايئ الاحياء و الاعزاء

اىل  خطييب و رفيق دريب سفيان أ سعده هللا و هور  .…

 طريله ...

ابمروح املعنوية و ساعدين يف  امدين.............. اىل لك من 

هذا املشوار من كريب و من بعيد....... و اىل لك من مه 

 كريبون اىل كليب

  ........ و اىل لك اساتذيت امكرام

 عباست هجاة
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 شكر و تقدير
في البذاًت، الشكش و الحمذ هلل، جل في عاله فإليه ًيسب الفضل كله في إكمال  

 هزا العمل. -و الكمال ًبقى للكمال وحذه –

 مكشوم سعيذالذكخىس  ارها فإهىا هخىجه الى أسخ

هزا العمل و على  الخقذًش الزي لً جفيه أي كلماث حقه، على قبىلهبالشكش و 

 السذًذة و على حشجيعه لىا على إكمال هزا العمل. هصائحه و جىجيهاجه

كما ال هيس ى أن هخقذم بالشكش و الخقذًش الى اسخارها الذكخىس بىغاصي عبذ 

 الحكيم
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 املقذمت 
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خراج الزائؼ منيا، كيأتي بمعنى فىٍحص ، النٍَّقد  يعرؼ  بأٌنو تمييز الدراىـ كا 
ىك تمحيص العمؿ األدبي بشكؿو متكامؿو حاؿ االنتياء  الشيء ككىٍشؼ عيكبو. فالنٍَّقد

ـٌ تقدير النٌص األدبٌي تقديران صحيحان يكًشؼي مكاطف الجكدة كالرداءة  مف كتابتو؛ إذ يت
ـٌ الحكـ عميو بمعايير ميعٌينة، كتصنيفو مع مف  فيو، كيبٌيف درجتو كقيمتو، كمف ث

 . يشابيو منزلة

التي جعمتنا نختار ىذا الكتاب  الذم  فعك مف ىذا المنطمؽ فيناؾ عدة دكا  
يحمؿ عنكاف "النقد ك النقاد المعاصركف" لمدكتكر "محمد مندكر" ليككف محكر 

في المغة العربية ك آدابيا، ألنو كتاب نفيس ك تحفة  ماسترمكضكع مذكرة نيؿ شيادة 
فع عممية بامتياز، مفيد لكؿ باحث ك طالب في مجاؿ النقد األدبي، ك مف أىـ الدا

ايضا ألف مؤلفو الدكتكر "محمد مندكر" يعد كاحدا مف أعظـ ك مف أبرز العمماء ك 
الباحثيف ك النقاد ك العرب، الذيف دخمكا التاريخ مف بابو الكاسع، نظرا إلنجازاتو 
العظمية ك كتبو الكثيرة النفيسة في االدب ك النقد، حيث أثرل المكتبة العربية بالعديد 

الى ىذه الدكافع نجد النقص الظاىر في المكتبات العربية التي مف المؤلفات، اضافة 
 تفتقر الى البحكث ك التقارير المنيجية التي تتناكؿ مكاضيع النقد. 

ك مف خالؿ دراسة الكتاب ك المكاضيع التي يجب أف نتطرؽ الييا فيو حكؿ  
مف أىـ تمؾ  النقد تتبادر الى أذىاننا عدة تساؤالت ك التي سنجيب عنيا بأذف اهلل، ك

لتساؤالت نجد: مف ىك المؤلؼ؟ ك ما ىي محتكيات ىذا الكتاب؟ ك كيؼ تبرز 
 أىميتو؟ 

 ك حتى نقـك باإلجابة عمى ىذه األسئمة تتبعنا الخطة التالية: 

الفصؿ االكؿ حمؿ عنكاف دراسة خارجية لمكتاب، تطرقنا فيو الى التعريؼ  
غالفو ك تاريخ نشره كر قـ طبعتو،  بالمؤلؼ ك دراسة عنكاف كتابو ك حجـ الكتاب ك
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ك دار نشره، ك غير ذلؾ مف األمكر المتعمقة بالجانب الخارجي لمكتاب، ك يميو 
الفصؿ الثاني الذم بعنكاف دراسة محتكل الكتاب، حيث قمنا فيو بدراسة محتكل 

 الكتاب، ك اىداؼ الكتاب، ثـ الخاتمة.

خيص ىذا الكتاب ىك المنيج ك بالنسبة لممنيج الذم اتبعناه في دراسة ك تم 
الكصفي النظرم، نظرا لمتطمبات المذكرة، ك قد اصطدمنا أثناء انجازنا ليذا البحث 
بعدة عكائؽ ك التي ابرزىا: ندرة الكتب الخاصة بمادة المنيجية، ألف ىذا البحث 
عبارة عف دراسة منيجية خالصة ك خاصة المصادر ك المراجع ك التي تحتكم 

ع عمى جكاد الطاىر ك كتابة مناىج البحث األدبي، ك قد حاكلنا مادتيا عمى مكضك 
قدر المستطاع االحاطة بالعناصر المكضكع بيدؼ جعؿ البحث شامال كافياػ رغـ تمؾ 

 الصعكبات. 

ك ختاما نحمد اهلل سبحانو عز كجؿ أف كفقنا في انجاز ىذا البحث حيث انعـ  
كما ال ننسى أستاذنا المشرؼ الدكتكر: عمينا بنعمة الدراسة ك سالمة العقؿ ك البدف، 

الذم كاف لنا خير المشرؼ ك خير الناصح ك خير المكجو، حيث أنو  مكركـ سعيد
لكال رعايتو ك تكجيياتو ك نصائحو، ما استطعنا انجاز اذ البحث المتكاضع، ك رغـ 

 انشغاالتو الكثيرة لـ يبخؿ عمينا بالنصح ك اإلرشاد. 

ف قد كفينا البحث أغمب شركطو ك محتكياتو، ك ك في األخير نرجك أف نكك  
 اهلل كلي التكفيؽ. 
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 بطاقت فىيت للكتاب 
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 : الظاىرية الدراسة .1
 منظكر. محمد الدكتكر : لممؤلف الكامل االسم
  المعاصركف. ك النقاد ك النقد: الكتاب عنوان

 صفحة 228: الصفحات عدد
 .19/14 : الكتاب حجم
 .-القاىرة– مصر النيضة مكتبة: النشر مكان و دار

 سنة. بدكف النشر: تاريخ
 )أبيض(. االمامية الكاجية حيث مف الكتاب لكف لمكتاب: الخارجي الوصف

 فصكؿ. ال أبكاب ثمانية عمى يحتكم: الفصول عدد
 مراجع. بدكف : المراجع و المصادر أىم
  الباطنية: الدراسة  .2

 1-مندور محمد - بالمؤلف: التعريف

 
 / 1907- 1384 ىػ 1325( مندكر مكسى الحميد عبد حمدم 

 كالتدريس الصحافة مارس كلغكم. ، متنكع مصرم ككاتب أدبي ناقد ـ(، / 1965 ىػ
 كلد ، مؤثرة كاجتماعية كفكرية، سياسية، بمعارؾ حافال تاريخا عاش الجامعي.
 مصريةال الجامعة افتتاح كقت الحقكؽ بكمية كالتحؽ 1907 يكليك 5 في بالشرقية

                                                           
1
 Hptts://wikipidia.com  

. 66:66على الساعة  – 62/62/6662تم االطالع علٌه ٌوم      

     

https://ar.wikipedia.org/wiki/1325_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1325_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1384_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1384_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1907
https://ar.wikipedia.org/wiki/1965
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
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 عمى كحصؿ العربية المغة كقسـ االجتماع قسـ اآلداب بكمية درس ثـ 1925 عاـ
 .1930 عاـ الحقكؽ كليسانس 1929 عاـ اآلداب ليسانس
 :األولى ودراستو نشأتو

 منيا مف بالقرب ،مندكر كفر قرية في ـ1907 يكليك 5 في مندكر محمد كلد 
 منتمينا األب ككاف يكتب، أف يستطيع ال كلكنو يقرأ كالده ككاف ،الشرقية بمديرية القمح
 الشيخ بكٌتاب أبكه ألحقو الخامسة مندكر محمد بمغ كعندما  .النقشبندية الطريقة إلى

 األلفي بمدرسة التحؽ ثـ كتبارؾ، ـع كجزءم كالحساب كالكتابة القراءة فتعمـ عطكة،
 كاف كيمكمترات، ستة حكالي مندكر كفر عف تبعد التي ،القمح منيا في االبتدائية
 عمى مندكر حصؿ 1921 سنة كفي حمارنا. اراكبن  صباح كؿ يقطعيا الطفؿ مندكر
 آنذاؾ تخمك ػ الشرقية مديرية عاصمة ػ الزقازيؽ مدينة كانت كلما االبتدائية، الشيادة

 ظير كىناؾ الثانكية، طنطا مدرسة في الداخمي بالقسـ أبكه ألحقو ثانكية، مدرسة مف
 ككاف ،5192 سنة األدبي القسـ مف البكالكريا عمى حصؿ حتى الدراسي، تفكقو
 حيننا المدرسة مف فصمو ذلؾ تخمؿ كقد كمو. المصرم القطر عمى عشر الثاني ترتيبو
 اإلنجميز ضد كالمظاىرات اإلضراب في الطالب تزعمو بسبب الكقت مف

 .السردار مقتؿ إثر زغمكؿ سعد حككمة خمفت التي زيكر كحككمة
  مؤلفاتو: من 

 درجة بيا ناؿ التي رسالتو األصؿ في كىي العرب: عند المنيجي النقد 
 .الدكتكراه

 كاألدب النقد في 
 
 

  الكتاب: عنوان شرح

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%81%D8%B1_%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%81%D8%B1_%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B4%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B4%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A9
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 الفكر كجكد جدكر في كضاربة أزلية االدبي لإلبداع االدبي النقد مصاحبة  
 مع جنب الى جنبا قديما تمثال العرب عند كاف األدبي النص فقياـ  االنساني،
 أخرل الى تاريخية  فترة مف تختمؼ التي ىي  النقد طبيعة لكف  ليـ، الشعرم االنتاج

 الذكؽ ك المغكية، الخمفية ك االجتماعية لمبنية تبعا يككف الطبيعة ليذه المغير ك
 1 العاـ. الجماعي

  العرب: عند النقد يعرف و
 مفيكـ إليضاح " تجمع كانت لكنيا ك لمنقد المتشبعة ك الكثيرة التعاريؼ كردت لقد

 الحديث ك القديـ في نثره، ك شعره ك ، باألدب البصر دك ك المعنيكف، يجمع اذ النقد
 ك تحميميا ك األدبية، األعماؿ تقكيـ فف ىك: ك المصطمح، ليذا مكحد منعى عمى

 قد ك الجيدة غير مف  منيا الجدية تمييز يةبغ معيف، منيج كفؽ عمى تصنيفيا،
 2 القديمة. العربية المصادر مف عدد في -تقريبا – المعنى بيذا النقد كممة كردت

 بمثابة كاف  تشابييا، ك االختالفي أسسو ك مناىجو ك النقد تعريؼ مف ك 
 تقكيـ ك مراجعة الى النقدية الدراسات تمتفت لـ ك " النقد ىذا يقرأ آخر لنقد مداعاة
 العصر في الدراسات ىذه تكسعت تـ ميالدم، التاسع القرف في اال النقد كتب

 الى يتحاج تقكيـ ك ثانية قراءة الى  تحتاج قراءات ثمة أف النقاد كجد اذ الحديث،
 3النقد" عميو يصطمح مما آخر تقكيـ

  : الكتاب قيمة و أىمية
 الكتاب ىذا أىمية تكمف ك العربي األدب في بالغة قيمة ك أىمية الكتاب ليذا 

 : في
 القديـ. العربي التراث الى العكدة 

                                                           
1
، 66، ع 62أحمد طاهر حسنٌن، حول  روافد النقد االدبً عبد العرب، نظرة تحلٌل و تأصٌل، مجلة الفصول، تراثنا القدٌم، المجلد   

 .22، ص 2892
2
 .68، ص 6626ابراهٌم خلٌل، واقع الدراسات النقدٌة العربٌة فً مائة عام، مطبعة الجامعة األردنٌة،   

3
قدي المعاصر فً المغامرة الجمالٌة للنص االدبً )دراسة فً النقد(، عالم الكتب الحدٌث، اربد، أحمد شهاب، تحلٌل الخطاب الن  

 .62، ص 6622األردن، 
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 القديمة. الشعرم النقد منابع معرفة 
 الشعر في التجديد حكؿ التاريخية المعارؾ ك الكبرل األدبية القضايا معرفة 

 القديـ. العربي
 البالغة. ك المغة عمـك نشأة  
 المعاصريف. النقاد بعض معرفة 
 المعاصر. ك الحديث العربي النقد مناىج معرفة 
  ةكاإليديكلكجي النقد منيج.   
 متصؿ ك بالغة أىمية لو المعاصر األدبي النقد أف الكتاب ليذا دراستنا أكدت قد ك

 المتباينة، مناىجيا ك العكيصة قضاياىا ك المختمفة بفنكنيا ك كميا، األدبية بالنيضة
  الحديث. العربي النقد تاريخ بو أعنى ما ىذا ك
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 الفصل ألاول 

 الشيخ حسين املصشفي 
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 الشيخ حسين المصرفي و الوسيمة األدبية: 

 
األدباء في ىك شيخ  (ـ 1889يناير  26تكفي) حسيف أحمد المرصفي لشيخا 
 .عند إنشائيا دار العمـك ، كىك أكائؿ أساتذةالخديك إسماعيؿ عصر

، كىك ابف الشيخ بالقميكبية بنيا مركز مرصفا نشأ حسيف المرصفي في بمدة 
 .أحمد المرصفي ػ المكنى بأبي حالكة ػ أحد عمماء األزىر األعالـ في عصره

كىك في الثالثة مف عمره، كحفظ القرآف في صباه، ثـ التحؽ ؼ بصره  ؾي 
باألزىر، كلما أجازه عمماؤه تكلى التدريس باألزىر، ككاف يقرأ لطالبو باألزىر في 

 1.ككتب أعالـ البالغة، كدكاكيف متقدمي الشعراء البف ىشاـ "مغني المبيب" النحك

 من مؤلفاتوالمبحث االول: 

 كىك مكسكعة لغكية تقع في مجمديف، طبع  :الكسيمة األدبية إلى العمـك العربية
، كالثاني ػ كيتككف مف 1875صفحة ػ عاـ  214األكؿ منيما ػ كيقع في 

، كيتضمف الكتاب مجمكعة مف المحاضرات 1879صفحات ػ عاـ  703
، كفييا تناكؿ بالدرس أكثر مف إثنى عشر  التي ألقاىا الشيخ في دار العمـك

، كالصرؼ، كالبالغة، كالعركض، كالقكافي، عممنا، مثؿ المغة كأصكليا، كالنحك

                                                           
1
 هـ 2062، شعبان 9، العدد 25إبراهٌم عوضٌن: من أعالم األزهر: الشٌخ حسٌن المرصفً. مجلة األزهر، السنة  

https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1889
https://ar.wikipedia.org/wiki/1889
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D9%88_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D9%88_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B5%D9%81%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B5%D9%81%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%B9%D9%86_%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%B9%D9%86_%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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كاإلمالء، كصناعة الترسؿ، كقرض الشعر، كتاريخ نشأة الفنكف كتدكيف 
، كتاريخ التربية، كتاريخ الكٌتاب، كالنقد األدبي  .العمـك

 كىك كتاب مف ثالث مجمدات تقع في نحك  :دليؿ المسترشد في فف اإلنشاء
ي النثر الفني تناكؿ فييا الشيخ ألؼ صفحة، كىك مجمكعة مف المحاضرات ف

عدة عمـك تتصؿ مف قريب أك بعيد بفف الكتابة، مثؿ األدب كتاريخو كنقده، 
 .ككعمـ النفس، كالمنطؽ، كالتربية، كالفقو، كعمـ الحياة

 يعد مف الكتب األميات في عمـ الداللة  :الكمـ الثماف في عمـ االجتماع
، بؿ يعد الكتاب األكؿ في ىذا المجاؿ في أنكر عبد الممؾ السياسي كما يقكؿ
ىيئة  الذم حقؽ طبعة منو صدرت عف محمد حافظ دياب مصر كما يقكؿ
ا لثماف كممات  قصكر الثقافة بمصر، كتتضمف رسالة "الكمـ الثماني" شرحن

ؿ، كالظمـ، يكثر ترديد األلسف ليا، ىي األمة، كالكطف، كالحككمة، كالعد
كالسياسة، كالحرية، كالتربية. صدرت الطبعة األكلى مف ىذه الرسالة عاـ 

 1.في نسخ محدكدة 1881

كمنا يعمـ أف نيضتنا األدبية المعاصرة قد ابتدأ تؤتي ثمارىا في النصؼ  
اآلخر مف القرف الماضي ك أف تمؾ الثمار كانت شعرا بؿ شعرا لمحمكد سامي 

قد ميدت لتمؾ النيضة عدة عكامؿ مف المؤكد أف أىميا الباركدم بنكع خاص، ك 
كاف بعث التراث العربي القديـ بفضؿ فف الطباعة الحديثة الذم كقد الى مصر منذ 
الحممة الفرنسية، بؿ منذ تأسيس مطبعة يكالؽ عمى كجو محدد فبفضؿ ىذا الفف 

شعراء، ك أمكف طرح الكثير مف أمياتا كتب األدب العربي القديمة، ك دكاكيف ال
 كسائؿ البمغاء كتب المغة ك عمكميا، ك نشر ذلؾ كمو تداكلو.

                                                           
1
 ، المرجع السابق. المرصفًإبراهٌم عوضٌن: من أعالم األزهر: الشٌخ حسٌن  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
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ك لما كانت كؿ نيضة  أدبية ال بد أف نصاحبيا نيضة مماثمة في األدب ك   
نقده، فقد كاف مف الطبيعي أف يظير الى جكار محمكد سامي الباركدم رائد البعث 

عث عمكـ المغة االدبية ك طرائؼ الشعرم أنو فكرم رائد البعث النثرم أستاذ ك ناقدا يب
النقد األدبي التقميدم عند العرب القدماء، ك كاف االستاذ الناقد ىك الشيخ  

حسيف أحمد المصرفي الذم كلد كغيره مف المراصفة الكثيريف في مصرفا بمركز بنيا 
 بمديرية القميكبية. 

عمى  ك كانت ىذه المحاضرات ىي النكاة إلنشاء مدرسة دار العمـك بناء 
التماس مف عمى باشا مبارؾ ، ك مف ىذا التاريخ ترؾ الشيخ حسيف المصرفي 

 .  1التدريس في األزىر ليككف أكؿ استاذ األدب العربي ك تاريخو بدار العمـك

 الوسيمة و " األرورجوان": المبحث الثاني: 

ك كتاب الكسيمة األدبية لمعمـك العربية، يتضمف المحاضرات التي ألفيا الشيخ  
حسيف المصرفي عمى طيمة دار العمـك في السنكات األكلى مف انشاءىا ك يختمو 
الشيخ حسيف ابف الشيخ حسف ابي زيد بحمد اهلل عمى تماـ طبعة مما يكحي باف 

ء عف أساتذة حسيف مصرفي، الشيخ حسيف ىذا ىك الذم كتب ىذه المحاضرات اما
ك لف لـ يفصح الشيخ حسف ابي زيد سالمة عف ذلؾ ك الكتاب عمى اية حاؿ شديد 
التنبيو بكتب األمالي العربية القديمة كأمالي أبي عمي القالي ك أمالى المبرد ك 
غيرىما، ك اف اختمؼ عف األمالى القديمة في انو لـ يقتصر عمى االدب ك ركايتو، 

عمـك المغة العربية مف نحك ك صرؼ ك عركض ك فصاحة ك بياف ك بؿ شمؿ جميع 
بديع ك معاف، ثـ األدب بفرعيو الشعر ك النثر متحدثا عف كؿ فف عمى حدة ك لكف 

 عمى طريقة االستطراد ك التداعي المعركفة في كتب االمالى القديمة.

                                                           
1
 .68محمد مندور، النقد و النقاد المعاصرون ، مكتبة النهضة، مصر، القاهرة، ب س، ص   



 

14 
 

رجانكف" التي ك عبارة " الكسيمة األدبية" تذكرنا عمى نحك ال يدفع بعبارة " األك  
أطمقت عمى مجمكعة  كتب الفيمسكؼ " أرسططاليس" فكممة االكرجانكف اغريقية 
األصؿ ك التي اصبحت في المغتيف االنجميزية ك الفرنسية " أرجاف" معناىا أصال 
االداة  ك الكسيمة ك قد اعتبرت مؤلفات ارسطك كسيمة لممعرفة ك التفكير ك المنطقة 

القركف الكسطى المنبع األكؿ ك األخير لكؿ معرفة ك بؿ كانت كميا تعتبر خالؿ 
منطؽ ك تفكير فمسفة عمى نحك ما اعتبرت كسيمة الشيخ حسيف المصرفي أداة تمعـ 

 1المغة العربية ك أذابيا ك كسيمة انشاء الشعر ك النثر في صعره. 

ك لقد سمعنا أستاذنا الدكتكر طو حسيف يذكر الشيخ حسيف المصرفي ك  
كثير مف " ركسو بالجاىة" أك أحاديثو مع طمبتو ك مف طريؼ ما أذكر كسيمتو في ا

في ىذا الصدد اف الدكتكر طو حسيف حدثني يكما عف نادرة أدبية لطيفك ساقتيا 
مناسبة ال اذكرىا قاؿ " ك يرل أف عائشة بعثت يكما بدكيا ليأتييا مف نار ك بينما 

معيا ك مكث بمصر عاما ثـ  كاف ىذا البدكم يمتمس القبس رأل قافمة تسير فسار
عاد ك في اثناء عكدتو تذكر القبس ك رأل نارا عف بعد فعاد الييا فتعثر ك نيض ك 
ىك يقكؿ لمعف اهلل العجمة، " ك بينما كنت اراجع الكسيمة لكتابة ىذا المقاؿ كقعت في 
صفحة مف المجمد الثاني منيا عمى مثؿ عربي قديـ مف بيف االمثاؿ الكثيرة التي 

تيا الشيخ ك شرح تاريخيا ك ىذا المثؿ يقكؿ: " تعست العجمة" ك يتحدث عنو أرد
الشيخ قائال: " اف أكؿ  مف قاؿ ىذا فند المكلى عائشة بنت سعد بف ابي كقاس ك 
كاف أحد المغبنيف المجيديف ك كانت عائشة أرسمتو يؤدييا بنار فكجد قكما يخرجكف 

فأخذ نار ك جاء يعدكا فعثر ز تبدد الى مصر فخرج معيـ فأقاـ بيا سنة ثـ قدـ 
الجمر فقاؿ: " تعست العجمة" ك لربما يككف استاذنا الدكتكر طو قد طالع ىذا المثؿ 
أك تمؾ النادرة في احدل اميات الكتب العربية القديمة ك لكف مع ذلؾ فرحت 

                                                           
1
 .22محمد مندور، النقد و النقاد المعاصرون، المرجع السابق، ص   
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باكتشاؼ ىذا ألنو جاء مؤديا إلحساس بأف الدكتكر طو حسيف قد تتممذ بال ريب 
لكسيمة" ك اغترؼ منيا الكثير في طرائؽ ك نقدة المغك لنصكص االدب العربي عمى "ا

القديـ ك الحديث شعرا ك نثرا ك أنا ال أزاؿ أذكر حرص الدكتكر طو حسيف الشديد 
عمى سالمة المغة ك عمؽ فيميا حتى لكنت أدىش دائما لشدة نقده ألسمكب صديقو 

ص عمى جزالة المعنى اكثر مف الحميـ الدكتكر محمد حسيف ىيكؿ الذم كاف يحر 
حرصو عمى جزالة  المغة بؿ لـ يتخرج مف اف يضمف قصتو االكلى " زينب" الكثير 
مف العبارات العامية أك الدراجات ذات المكف الريفي المحمي الداؿ  ك العصير 

 1الشعبي الجميؿ. 

ك يقكؿ صديقنا االستاذ محمد عبد الغني حسف في فصؿ عقده لمحديث عف  
خ الحسيف المرصفي في كتاب " اعالـ مف الشرؽ ك الغبر" نقال عمى تراحـ الشي

اعياف القرف الثالث عشر لممرحكـ أحمد تيمكر باشا " اف الشيخ المرصفي قد رأل 
الفرصة المناسبة ليتعمـ في مدرسة العمياف عمى طريقة بديؿ المغة الفرنسية ك يتقنيا 

يف ربما يككف قد سبؽ الى ذلؾ بعامؿ كتاب ك قراءة ك كالـ ك يرجع أف الشيخ حس
نفس مف الغيرة اذا رأل مكاطنو الشيخ زيف المصرفي ك زميمو في عدكية المجمس 
العالي لمتعميـ ك صيفو في االزىر يمـ في بعض المغات ك يجيد لفرنسية فاثر أف 
يتعمـ ذلؾ المساف الذم كاف يرغب بو الشيخ زيف المصرفي عمى شيكخ االزىر فأثر 

عمـ  ذلؾ المساف الذم كاف يغرب بو الشيخ زيف المصرفي عمى شيكخ األزىر ك أف يت
لكننا  مع ذلؾ لـ تحس في كتاب الكسيمة األدبية  الضخمة بأم أثر لمثقافة الفرنسية  
ك أدائيا عند مؤلفييا بؿ أحسسنا في بعض مكاضعيا انو قد كاف ىناؾ شؾ يأمره في 

األدب العرب ك شعره ك فضال عف ذلؾ فمف اف األمـ األخرل ليا أداب ك اشعار ك
المؤكد لك كاف الشيخ حسيف قد تعمؽ المغة الفرنسية حقا الستطاع أف يميز بيف عمكـ 

                                                           
1
 .26محمد مندور، النقد و النقاد المعاصرون، المرجع السابق، ص  
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المغة المختمفة ك أف ينزؿ كال منيا منزلة عمى ضكء ما استقرت عميو عمـك المغات 
ؿ ىذا االكركبية بما فييا لذلؾ القدر  الكبير مف الغاية التي خصت بيا حيث شغ

البديع ك ال يخص عمـ البديع لذلؾ القدر الكبير مف الغاية التي خصت بيا حيث 
شغؿ ىذا العمـ ما يزيد عمى مائة صفحة مف الجزء الثاني مف كتابو ك حيث خصص 
اكجو البديع تخصيصا لـ يدع مجاال لمستفيد ك كانو قد قصى جميع األكجو التي 

ؽ بينيما مو أنيا كميا ال تخرج عف ككنيا تحمؽ عمماء البديع المتأخركف ك التفري
محسنات لفضية عميقة كانت مف االسباب الرئيسية في تحكيؿ االدب العربي كمو 
الى زخارؼ خاكية مف كؿ معنى عميؽ ك صادؽ ك كأنما األدب قد استحاث الى 
مجرد زخارؼ مثؿ ما يعرؼ في الفنكف التشكيمية باآلرابيسكا عمى حيف يعتبر عمـ 

دراسة اصمية لكسائؿ الجدية مف كسائؿ التصكير األدبي بؿ خمؽ الجمالي البيات 
عف طريؽ التشبييات ك االستعارات ك المجازات أم الصكر األدبية الى تمييز األدب 
كفف  تصكير عف غيره مف أنكاع الكتابة التقريرية ك عمى حيف يعتبر عمـ المعاني 

كيف الفكرم العاطفي مما يقابؿ عمـ دراسة لمتراكيب المغكية ك طرؽ األداء ك التم
 1االسمكب ك تراكيب في المغات األكركبية. 

ك برغـ مف صدؼ كؿ ىذه المالحظات فإننا ال نستطيع أف نستند الييا لننكر  
تمعؾ الشيخ حسيف المصرفي المغة الفرنسية ك اتقانيا ك كتابة ك كالما ك ذلؾ بحكـ 

محدثيف ك اساتذتيـ مف قمة تأثرىـ بآداب ما ال حضناه في دراستنا ألدباء العرب ال
المغات االكركبية ك مناىج دراستيا بالرغـ مف تعمميـ لتمؾ المغات ك حصكليـ عمى 
درجات عممية مف جامعتيا ك ذلؾ ألف التأثر بتمؾ اآلداب مناىج دراستيا ال يتاح اال 

العرب ك لمف يتعمقكف دراسة تمؾ اآلداب ك استخداـ مناىج الدراسة المغكية عند 
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تككف طبيعتيـ مف المركنة ك التفتح بحيث تتمثؿ تمؾ اآلداب ك ال تضؿ معرفتيـ بيا 
 كالزبدة الذم يعمكا صفحة المياه عمى حيف تطؿ االغكار كاكدة كما كانت. 

 منيج البحثالمبحث الثالث: 

ك أياما ما كاف األمر فاف الشيخ الحسيف المصرفي يعتبر بال شؾ مف ركاد  
بي المعاصر ك مف بناتو االصمييف عمى نخك ما نحس مف قراءتنا لكسيمة البعث االد

األدبية الضخمة ك بخاصة الفصكؿ التي كتبيا عف صناعة الشعر ك النثر ك طريقة 
تعمميا ثـ الفصكؿ التي يكازف فييا بيف الشعراء ك الناثريف ك المحدثيف ك أبرز سمات 

 التفكؽ األدبي ك الفني. 

عنو الشيخ حسيف المصرفي في كسيمة المنيج الطي  ك مف أىـ ما تحدث 
رسمو بمعاصريو ك تالمذتو لتجكيد انتاجيـ الشعرم ك النثرم ك السمكية الى مرتبة 

 األدب العربي القديـ  البالغ الركعة ك الجماؿ.

فيك يكصي شداده الشعر مثال بأف يحفظكا أكثر ما يستطيعكف حتى يظؿ  
الى ترقيع مف الذاكرة  يدؿ أف يككف شعر حياة ك عبيدا لو حتى ال ينقمب شعرىـ 

معاناة فيقكؿ ك ما بعدىا مف الجزء الثاني مف الكسيمة: " أعمـ أف لعمؿ الشعر ك 
احكاـ صناعتو شركطا أكليا الحفظ مف جنسو أم مف جنس شعر العرب، حتى تنشأ 
 في النفس ممكة ينسج عمى مثكاىاػ ك يتخير المحفكظ مف الحر النقي الكثير
األساليب، ك ىذا المحفكظ  المختار أقؿ ما يكفي فيو شاعر مف الفحكؿ االسماليز 
مثؿ أبف أبي ربيعة ك كثير ك ذم الرمة ك جرير ك أبي نكاس ك حبيب ك البخترم ك 

 1الرضى. 
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ك أبي فارس ك اكثر شعر كتاب األغاني ألنو يجمع شعر أىؿ الطبقة  
االسالمية كمو، ك المختار مف شعر الجاىمية  ك مف كاف خاليا مف المحفكظ فنظمو 
قاصر ردئ ك ال يعطيو الركنؽ ك الحالكة اال كثرة المحفكظ، فمف قؿ حفظو أك عدـ 

األكلى بمف لـ يكف محفكظ،  لـ يكف لو شعر، ك انما ىك نظـ ساقط ك اجتناب الشعر
ثـ بعد االمتالء مف الحفظ ك شحذ القريحة لمنسيج عمى المنكاؿ يقبؿ عمى النظـ. 
باإلكثار منو تستحكـ ممكتو ك ترسخ ك في ىذه العبارة جماع األسس السميمة لمبعث 
الشعرم المعاصرػ بؿ خمؽ شعرم سميـ فالشعر ال تنمك ممكتو في النفس اال بكثرة 

لجيد منو ك حفظو، كمما استطاع الشباب الى ذلؾ سبيال ك ىذه ىي الطريقة مطالعة ا
 الكحيدة لتحصيؿ ممكة الشعر منذ أقدـ العصكر حتى اليـك  ك في المغات كافة. 

ك بعد حصكؿ ىذه المكمة ال بد مف الدرية الطكيمة عمى النظـ ك االكثار منو  
دأ الثالث، ك اف يكف لسكء حؽ تستحكـ الممكة. ك أخيرا يقرر الشيخ حسيف المب

الحقائؽ استيمو بقكلو " ربما يقاؿ"، ك كنا األجدر بو أف يحذؼ حرؼ االحتماؿ مف 
ىذا المبدأ، ك ذلؾ ألنو مف الضركرم أف يتحمؿ كما انتاج شعرم أصيؿ مف الذاكرة 
لكي يصبح شعر الحياة، ك يف لـ يكف ىناؾ بأس مف أف تصب ىذه الحياة في 

تينة كتستقر ممكتيا في النفس مف ادماف المطالعة، ثـ الحفظ ك قكالب كالسيكية م
 1النسياف حتى تصبح المحاكاة مدرسة لألصالة. 

ك أماـ غفؿ الشيخ حسيف ذكره بحؽ، فيك تضييع األديب الشاب  كقتو في  
دراسة دقائؽ المغة ك العركض الغريضة فمثؿ ىذه الدراسة ميما عمقت تخمؽ أدبيا ك 

لتقع في النقد سكاء اقاـ بيذا النقد  األديب نفسو،  أـ الناقد اف كانت عظيمة ا
المخترؽ لعمنا نحس بأف اغفاؿ الشيخ حسيف لمحديث عف ضركرة مثؿ ىذه الدراسات 
بالنسبة لألديب في حديثو عف الطريقة حيث قاؿ عنو: " ىذا األمير الجميؿ، دك 
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ذكاؤه، محمكد سامي باشى الشرؼ االصيؿ، ك الطبع البالغ نقاؤه، ك الذىف المقاىي 
الباركدم، لـ ميال الى قراءة في فف فنكف عممو فكاف غير أنو لما بمغ سف التعقيؿ، 
كجد مف طبعو ميال الى قراءة الشعر ك عممو فكاف يستمع الى بعض مف لو دراية ك 
ىك يقرأ بعض الدكاكيف أك يقرأ بحضرتو حتى تصكر في بية سيرة ىيئات التراكيب 

كاقع المرفكعات منيا ك المنصكبات ك المخفكضات حسبما تقضيو العربية ك م
المعاني ك التعميقات المختمفة، فصار يقرأ المنصكبات ك المخفكضات حسبما تقضيو 
المعاني ك التعميقات المختمفة، فصار يقرأ ك ال يكاد يمحف ك سمعتو مرة يسكف ياء 

 المنقكص ك الفعؿ المعتؿ بيا.  

 مرازنة فن الالمبحث الرابع: 

ك ذكؽ الشيخ حسيف المصرفي األدبي السميـ نستطيع أف نبينو في طريقة  
مكازنتو بيف االدباء ك الشعراء الذيف يكرد منثرىـ أك شعرىـ، ك يعتقد فيو المكازنات، 
ك بالرغـ مف صدقاتو الحارة لألدبييف الكبيريف عبد اهلل باشا فكرم ك محمكد سامني 

حمؿ قط حججا لالشادة بادبيما الذم كاف جميع النثر ك الباركدم باشا، فانو لـ يت
اآلخر رائدا لمشعر، ك لعمنا نستطيع أف نتبيف صدؽ ىذه الحقيقة مف النظر  في 
مكازنة بيف معارضات محمكد سامي الباركدم ك قصائد الفحكؿ القدماء التي 

ي مف عارضيا ذلؾ الشاعر الفذ عمى محك ما ىك مفضؿ ك ما بعدىا مف الجزء الثان
 الكسيمة. 

ثـ يأخذ شرحيا ك نقد ما يراه دراجا مطركقا مف معانييا مثؿ الرحمة لكسب  
الماؿ ارضاء لمحبيبة، حيث يكرد ما عددا مف االبيات التي تداكؿ فييا الشعراء 

 1المعنى نفسو مثؿ قكؿ أحدىـ. 
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 اصادؼ حرا أك أمكت فأعذرا   دعيني أطكؽ في البالد لعمني

فالشيخ حسيف برم بحؽ اف خذا البيت مف الشعر الذم كثر لفظو ك قؿ  
معناه، اذ معناه أنو ال يفارقو الجكد، ك يرجع الشيخ فضال عف ذلؾ أف أبا النكاس قد 
أخذ ىذا المعنى عف الشنقرم فساء األخذ، ألنو استند  الى قياس تضمف فارقا كبيرا 

 قكؿ الشنقرم"  بيف "الجكد" في قكؿ أبي النكاس " الحـز في

ك ىكذا سيتـ الشيخ حسيف في شرح قصيدتو أبي النكاس ك نقدىا حتى ينتيي  
منيا ليكد بعد قصيدتو "األمير" التي  في كزف قصيدتو أبي النكاس ك عمى ركييا أم 

 التي تعتبر معارضة ليا، ك مطمعيا: 

 ػػػػػػػػػـ زفػػػػػػػػػػػػػيرك داريت اال ما ينػػػػ   تالىيت اال ما يجف ضػػػػػػػػػػػػػػػػػمير 

اال اننا فييا بشيء  يعتبر جديدا  -ك ىذه العبارات ك اف تكف تفريضا خالصا 
كؿ الجدة في عصر الشيخ حسيف، ك ىذا الشيء ىك حديتو عف نسؽ القصيدة ك 

 أنؾ ال تجد بيتا يصح أف يقدـ أك يؤخر ك ال بيتيف يمكف أف يككف بينيما ثالث. 

فمثؿ ىذا النقد لـ سنمع بو نقديا األدبي المعاصر اال بعد ما يقرب مف نصؼ  
قرف عندما رأينا  االستاذيف العقاد ك المازني يطالباف متأثريف بالشعر الغربي بكحدة 
القصيدة العضكية ك تنسيؽ تصميميا، حتى راينا األستاذ العقاد قصيدتو شكقي في 

، ك يستخدـ في ىذا النقد تفكؾ القصيدة ك رثاء الزعيـ مصطفى كامؿ نقدا الذعا
انعداـ النسؽ فييا، بحيث استطاع الناقد أف يقدـ ك يؤخر كيفاىا مف ابيات القصيدة، 

 1دكف أف يضرب فييا معنى أك احساس أك صكرة. 
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 النقد التقميديالمبحث الخامس: 

ك مع ذلؾ فنحف ال نستطيع أف نزعـ أف الشيخ حسيف المصرفي قد جدد  
النقد األدبي عمى محك ما فعؿ صاحبا " الديكاف" ك صاحب "الغرباؿ" فيما  اصكؿ

بعد، فالشيخ حسيف نفسو ال ال يزاؿ يقرر أف لمبيت مثال كحده شعرية مستقمة بذاتيا 
حيث يقكؿ في مستيؿ حديثو عف الشعر: " انو كالـ قطعو مف ىذه القطعات عندىـ 

و ركيا ك قافية، ك ينفرد كؿ بيت بافاذتو بيتا، ك يسمى الحرة األخيرة، الذم تتفؽ في
في تركيبة حتى أنو كالـ كحده مستقؿ عما قبمو ك ما بعده ك اذا افرد كاف تاما  في 
بابو في مدح اك تشبيب في البيت اآلخر كالما آخر كذلؾ، ك يستطرد لمركج مف فف 
ف الى فف ، كمف مقصكد الى مقصكد  بأف يكطئ المقصكد األكؿ ك معانيو الى أ

يناسب المقصكد الثاني، ك مف البيت اف مثؿ ىذا المنيج النقدم  ال يخرج في شيء 
عف المنيج النقد التقميدم عند العرب ىك ما يعتبر اليـك قديما باليا بالنسبة الينا، بعد 
أف استعت افاقتنا النقدية، ك اصبحنا نبحث في فمسفة األدب ك أىدافو ك مصادره ك 

 خصائصو الجمالية ك مبادئو الفنية، ك اصالتو  المتميزة.  كظائفو في الحياة ك في
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 ميخائيل نعيمة و الغربال: 

 
مفكر لبناني كىك كاحد مف الجيؿ الذم  )1889 - 1988 (ميخائيؿ نعيمة 

قاد النيضة الفكرية كالثقافية، كأحدث اليقظة كقاد إلى التجديد، كأفردت لو المكتبة 
كقاٌص كمسرحٌي كناقد  شاعر العربية مكانان كبيران لما كتبو كما كيتب حكلو. فيك

اران بالعربية كمتأٌمؿ في الحياة كالنفس اإلنسانية، كقد ترؾ خمفو آث مقاؿ ككاتب
كاإلنجميزية كالركسية؛ كىي كتابات تشيد لو باالمتياز كتحفظ لو المنزلة السامية في 

 .عالـ الفكر كاألدب

كأنيى  1889 عاـ األكؿ تشريف/أكتكبر في لبناف في جبمصنيف في بسكنتا كلدفي    
دراستو المدرسٌية في مدرسة الجمعية الفمسطينية فييا، تبعيا بخمس سنكات جامعية 

حيث تسٌنى لو االطالع عمى  1911ك  1905آنذاؾ بيف عامي  الركسية بكلتافا في
منذ ) الكاليات المتحدة األمريكية ، ثـ أكمؿ دراسة الحقكؽ فياألدب الركسي مؤٌلفات

الرابطة  انضـ إلى .الجنسية األمريكية ( كحصؿ عمى1911كانكف األكؿ عاـ 
فييا. عاد  لجبراف خميؿ جبراف ككاف نائبان  الميجر التي أٌسسيا أدباءه عرب في القممية

كاتسع نشاطو األدبي. لٌقب بػ )ناسؾ الشخركب(. كتكفي  1932 إلى بسكنتا عاـ
  1988فبراير  22في

https://ar.wikipedia.org/wiki/1988
https://ar.wikipedia.org/wiki/1889
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9_(%D8%A3%D8%AF%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9_(%D8%A3%D8%AF%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1889
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%81%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%81%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86
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https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
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24 
 

كفي مجاؿ الدراسات كالمقاالت كالنقد كالرسائؿ كضع ميخائيؿ نعيمة ثقمو  
 كتابان(، منيا: 22التأليفي )

  1918مذكرات األرقش 

 1923، نيكيكرؾ، الغرباؿ 

  1932كاف ما كاف. 

  1934المراحؿ، دركب. 

  ترجمة1936جبراف خميؿ جبراف( .) 

  1945زاد المعاد. 

  1946.1البيادر 

أصدرت " المطبعة العصرية" اكؿ طبعة مف كتاب الغرباؿ لميخائيؿ نعيمة في  
ك قد صدرت منو أخيرا الطبعة السادسة، مما يدؿ عمى صالبة ىذا  1963سنة 

الكتاب ك قكة مقاكمتو لطكفاف الزمف فيك ال يزاؿ يقرأ، ك اليزاؿ يؤثر في األدباء ك 
و االستاذ ميخائيؿ نعيمة دفعة كاحدة، كفقا النقاد ك المفكريف ك كتاب "الغرباؿ" لـ يؤلف

لمنيج مرسكـ، ك انما ىك مجمكعة مف المقاالت النقدية التي نشرىا المؤلؼ في 
الصحؼ اك كتبيا كمقدمات لبعض مؤلفاتو مثؿ مقالة عف " الركاية التمثيمية 
 العربية"، فيي مقدمة لمسرحية المسماة " االباء ك البنكف" ك ليس في ىذا ما ينقص
مف قيمة الكتاب ك اىميتو في شيء فاف عددا كبيرا مف ركائع انتاجنا االدبي 
المعاصر في الصحؼ  ك المجالت مف أمثاؿ "  في اكقات الفراغ" لمدكتكر حسيف 
الييكؿ ك " قضايا جديدة  في ادبنا الحديث" لمدكتكر محمد مندكر ك كذؿ األمر في 

                                                           
1
ف الضبط االستنادي فً جامعة   ُمعرِّ

 hMīkhāʼīl Nuʻaymaباسم https://crai.ub.edu/sites/default/files/autoritats/permanent/a1369084برشلونة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://crai.ub.edu/sites/default/files/autoritats/permanent/a1369084
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اديث االثنيف" بأجزائيا الكاحد ك العشريف عدد مف أميات كتب النقد العالمية مثؿ " أح
 1لناقد فرنسا االكبر  سانت بيؼ.

ك اذا ذكرنا أف االستاذ ميخائيؿ نعيمة قد كلد عمى األرجح بمدينة سكنتا بجبؿ  
يككف معنى ذلؾ أنو قد كتب كؿ ىده المقاالت التي جمعيا  1889لبناف في سنة 

التسامح ال بد أف تككف قد أضعفت  كتاب  "الغرباؿ " فضال عف تأكدنا مف أف ركح
مف عمؽ تمسكو بما يعتبره الحؽ ك الخير ك الجماؿ ، ك أما أساس حكمنا عمى 
ميخائيؿ نعيمة  بانو كاف قد استكمؿ ثقافتو ك خبرتو بالحياة عندما كتب مقاالتو 
النقدية التي يضميا "الغرباؿ"، ففي الثامنة عشر مف عمره ترؾ ميخائيؿ نعيمة مسقط 

و في بسكتنا في مدينة الناصرة بفمسطيف حيث التحؽ بمدرسة المعمميف الركسية رأس
بعد أربع سنكات خثارتو ادارة المدرسة لتحصيؿ العمـ عمى نفقاتيا في ركسيا، ك كاف 
مف بيف ما حمؿ مطبيا ك ىك في الميجر ديكانو الشعرم " ىمس الجفكف" ثـ 

 عد عكدتو مف الميجر. قصصو ك خكاطره التي تضميا كتبو التي كتبيا ب

ك أما الكتب التي طبعت لو في  ك ىك ال يزاؿ في الميجر فال تكاد تعدك  
ثـ كتاب " الغرباؿ" الذم سنتناكلو اآلف  1918مسرحية اآلباء ك البنكف سنة 

 2بالحديث.

ك كتاب  "الغرباؿ" يضـ احدل  ك عشريف مقالة منيا ما خصصو لميجكـ  
العنيؼ عمى االدب العربي التقميدم ك التزمت ك عمى التحجر المغكم مثؿ مقالي " 
الحباحب" ك " نقيع الضفادع" ثـ عمى العركض التقميدم  في مقاؿ  " الزحافات  ك 

المؤلفات األدبية التي كانت قد  العمؿ"، ك منيا ما تناكؿ فيو النقد التطبيقي بعض
ظيرت عندئذ مثؿ مقاؿ عف " القركبات'" ىك ديكاف لرشيد سميـ الخكرم طبع 
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 .62ندور، النقد و النقاد المعاصرون، المرجع السابق، ص محمد م 
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 .69محمد مندور، النقد و النقاد المعاصرون، المرجع السابق، ص  
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بمطبعتو مجمة الكرمة في ساف باكلك بالبرازيؿ. ك آخر عف " الريحاني في عالـ 
الشعر" ك ثالث عف " ديكاف  " السابؽ " الذم نشره جبراف خميؿ  جبراف باإلنجميزية 

، ثـ مقاؿ عنيؼ بعنكاف " الدرة الشكقية" ك فيو ينقد الذعا قصيدتو 1960في سنة 
لمشاعر احمد شكقي، ك  1966طكيمة كانت مجمة اليالؿ قد نشرىا في أبريؿ سنة 

بعد كؿ ذلؾ نذكر مقاالتو عف النقد البناء ك ىي المقاالت التي يتحدث فيا عف 
لعربية" ك " المقاييس األدبية" ك " "الغربمة" ك " محكر االدب" ك " الركاية التمثيمية ا

 الشعر ك الشاعر".

 

 

 الغربال و الديوانالمبحث األول: 

ك ىناؾ مسألة تاريخية ىامة يجب أف نفصؿ فييا أكال  ك ىي ظيكر كتابي "  
ك  1961الديكاف" ك " الغرباؿ" في كقتيف بالغي التقارب، اذ ظير الديكاف في سنة 

كتابات يرمياف الى ىدؼ كاحد ىك اليجـك العنيؼ ك ال 1944ظير الغرباؿ في سنة 
عمى مدرسة االدب التقميدم ك الدعكة الى االدب الجديد، مما قد يكحي بتأثير احدىما 
عمى اآلخر ك قد أكد االستاذاف نعيمة ك العقاد لنا شخصيا عدـ حدكث ىذا التأثر ك 

ية ثـ احساسا كؿ  مف قرر أف كال مف االتجاىيف قد  تكلد بطريقة ك الثقافات األكركب
الجانبيف بأف  اتجاىات األدب العربي التقميدم لـ تعد تكفي ففي حاجات العصر 

 المنظكرة.  

" لك لـ يكتب قمـ نعيمة ىذه اآلراء التي تتمثؿ لمقارئ في ىذه الصفحات  
 لكجب أف أكتبيا أنا، فأما ك قد كتبيا عبثيا فقد كجب عمى االقؿ اف أكتب مقدمتيا".
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يقكؿ عف مضمكف الكتاب " ك الحص انني قد كقعت مف قراءة ىذه ثـ  
الصفحات عمى قرابة صحيحة ك حكار مالصؽ في الحي الذم اسمتو في ىذه الدينا 

 1األدبية الجديدة".

 المنيج النقديالمبحث الثاني: 

ك أىـ ما يجب اف نعرض لو ىك البحث عما اذا كاف ميخائيؿ قد سار عمى  
مف مقالو عف " الغربمة" نتبيف أف منيج نعيمة النقدم ك ىك منيج نقدم معيف ك 

المنيج التأثيرم الذاتي فيك يقكؿ: " اف لكؿ ناقد ك غربالو، لكؿ مكازينو ك مقاييسو، 
ك ىذه المكازيف ك المقاييس ليست مسجمة  ال في السماء ك ال في األرض، ك ال قكة 

خالص في النية ك المحبة تدعميا، ك قكة الناقد ىي ما يبطف بو سطكره مف اال
لمينتو ك العبرة عمى مكضكعو ك دقة الذكؽ فالناقد الذم تكفرت لو مثؿ ىذه الصفات 
ال يعدـ أناسا ينضركف تحت لكائو ك يعممكف بمشيئتو فيستحبكف ما يحب ك 
يستقبحكف ما يقبح ك ىك كراء منضدتو سمطاف تأتمر بأمره ك تمذىب بمذىبو ك 

ذا استيجت أمرا فمعـ انطباؽ ذلؾ االمر عمى مقاييس الفنية تتحمى بحاله، ك كذلؾ ا
فمنا قد آراؤه في الجماؿ ك الحؽ، ك ىذه اآلراء ىي نبات ساعات جياده الركحي ك 

 رصيد حساباتو الدائمة مع نفسو تجاه الحياة ك معانييا. 

 المقاييس األدبيةالمبحث الثالث: 

تأثرم الذاتي ك لكؿ ناقد غربالو المنيج الذم يرتضيو نعيمة اذف ىك المنيج ال 
الذم يتفاكت دقة ك اختالال ،  ك مع ذلؾ فيناؾ مقاييس عامة يستطيع الناقد أف 
يعثر عمييا اذا ما تأمؿ كظيفة األدب في الحياة، ك لك أننا عدنا الى تمؾ الفترة 
التاريخية التي كتب فييا نعيمة في كتابو " الغرباؿ" لنحاكؿ أف نتحسس الحاجات 
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بع عف الذات  الفردية  التي أخذت تنفتح ك تسعى الى تأكيد كجكدىا في زمف أخذ تت
الكعي القكمي  ينشر فيو ك يعكس عمى األفراد احساسا قكيا بذكاتيـ ك رغبة عارمة 

 1في تأكيد تمؾ الذكات. 

ك استطاع الناقد ميخائيؿ نعيمة أف يتخذ مف ركحو بؤرة تتجمع فييا حاجات  
يدة ك اتخذ مف ىذه الحاجات مقاييس عامة لألدب ك لخصيا في عصره الفنية الجد

 اربع: 

حاجتنا الى االفصاح عف كؿ ما ينتابنا مف العكامؿ النفسية مف رجاء ك  -أكال 
ياس، ك فكز ك فشؿ ك ايماف ك شؾ ك حب ك لذة ك ألـ ك حزف ك فرح ك خكؼ ك 

 ت ك التأثيرات.طمأنينة ،  ك كؿ يتراكح بيف اقصى ىذه العكامؿ مف االنفعاال

حاجتنا الى نكع نيتدم بو  في الحياة، ك ليس مف نكر نيتدم بع مف  -ثانيا 
 غير الحقيقة، حقيقة ما في نفسنا ك حقيقة ما في العالـ مف حكلنا. 

حاجتنا الى الجميؿ في كؿ شيء، ففي الركح عطش ال ينطفئ الى  -ثالثا 
نا  ك اف تضاربت أذكاقنا في ما الجماؿ ك كؿ ما فيو ـ مظير مف مظاىر الجماؿ فا

نحسبو جميال ك ما نحسبو قبيحا ال يمكننا التعامي عف الحياة جماال مطمقا  ال 
 يختمؼ  فيو ذكقاف. 

 2معركة المغة المبحث الرابع: 

ك مشكمة أخرل خطية عرض ليا الناقد ميخائيؿ نعيمة في غربالو ىي مشكمة  
المغة حيث أخذ يياجـ في مقالو " نقيؽ الضفادع" األدباء ك النقاد المتزامنيف في المغة 
ك قكاعدىا  ك عمكميا  ك يرل  في تزمنيـ ىاذا ما يشبو نقيؽ الضفادع، ىذه ىي 
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ك مف حسف الحظ أنيا ظمت نظرية فمكـ يخرج  نظرة االستاذ ميخائيؿ نعيمة الى المغة
ىك نفسو ك ال خرج زمالؤه مف أدباء الميجر  عمى لغتنا الفصحى ك قكاعدىا ك اف 
كانكا قد جددكا احيانا كثيرة كما جدد بعض اخكانيـ غي الشرؽ  مف كسائؿ أدائيا 

التي  التعبيرم ترانا نتفؽ مع االستاذ عباس محمكد العقاد عندما حرص في المقدمة
كتبيا " الغرباؿ" عمى أف يكضح مخالفة لرأم االستاذ نعيمة في مشكمة المغة فقاؿ: " 
أما كممتي أنا ففي خالؼ صغير بيني ك بيف المؤلؼ اعرضو لممناقشة اال أف االتقاف 
بيننا في غير ىذا المكضع عظيـ ك زبده ىذا الخالؼ أف المؤلؼ يحسب العناية 

 بالمفظ فضكال..." 

امية ك الفصحى: لـ يجد اذف أدباء الميجر ك شعراء عف الفصحى في بيف الع 
تأليؼ ما أغنكا بو أدبنا  المعاصر مف شعر جيد، ك ال تمردكا عمى قكاعد تمؾ المغة 
بحيث لـ بمخض ىجكـ االستاذ ميخائيؿ نعيمة عف نتائج تطبيقية، ك ذلؾ فيما عدا 

ائيؿ نعيمة أف ينطؽ شخصياتيا مسرحية " اآلباء ك البنكف" التي فضؿ االستاذ ميخ
 بالمغة الفصحى حينا ك العامية حينا آخر كفقا لمقتضى مستكياتيـ التثقفية. 

ك صدؽ ميخائيؿ نعيمة في نحفظو األخير، فالمشكمة أعقد ك اطر مف الحؿ  
الذم ارتضاه ك ىك الحؿ يطابؽ تماما الحؿ الذم اىتدل اليو كاتبنا المسرحي اآلخر  

ضح بكاعثو في المقدمة التي كتبيا لمسرحيتو  " مصر الجديدة ك فرح أنطكف ك اك 
مصر القديمة"  ك في رأينا أف ىذه المشكمة يمكف أف تزكؿ ك تصبح ال كجكد ليا اذا 
صححنا فيمنا لطبيعة الفف المسرحي الذم ال ييدؼ الى استنباط لساف مقاؿ 

في أال نرل اليكـ  شخصياتو الركائية بؿ لساف حاليا، ك ربما كاف ىذا ىك السبب
أدباءنا يكتبكف المسرحيات الجدية بالميجة العمة التي يقصركف عادة استخداميا  

 عمى مسرحيات الككميديا المحمية الخفيفة. 
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 1النقد التطبيقي المبحث الخامس: 

ك في ضكء ىذا الميج النقدم العاـ تناكؿ االستاذ ميخائيؿ نعيمة عددا مف  
رة شعرا ك نثرا بالنقد التطبيقي في عدد مف المقاالت التي المؤلفات األدبية المعاص

نشر أىميا في الغرباؿ، ك في راينا أف مقاالت النقد التطبيقي التي نشرت بالغرباؿ 
ىي المقاالت األكثر لصكقا بمنيج نعيمة العاـ ك  ىك المنيج التأثرم الذاتي الذم 

نحك ما نحس في نقد نعيمة  دعا اليو نعيمة ك ىك ال يزاؿ في عنؽ الشباب  ك عمى
العنيؼ لقصيدة شكقي في مقالو المعنكف " الدرة الشكقية" بالرغـ مف أف ىذه القصيدة 
بالذات قد تضمنت عددا مف النغمات الرائعة الصاء النابضة بحرارة الحياة مثؿ فرحتو 

 بالعكدة الى كطنو في نياية الحرب العالمية األكلى. 

ما بمغ بعد اشده ك بف يبمغو حتى تككف لنا أمكر  " ك االدب  في دميا العرب 
 ثالثة: 

 .لغة سمسمة القياد 
  مركب النقص. -في جممة ما تعاني –أمة ال تعاني 
 .حرية الكممة 

 تكوين نعيمةالمبحث السادس: 
ك ال يتبؽ لكي نمـ بحقيقة نعيمة النقدية الماما كامال اال أف نمقي بعض  

الضكء  عمى تككينو الثقافي ك الركحي، ك ىك ذلؾ التككيف الذم ال بد أف يتضح 
في نقده ما دمنا قد قررنا أنو يؤثر منيج التأثرية الذاتية ك يؤمف بأف كؿ ناقد غربالو 

تككيف ميخائيؿ نعيمة الركحي ك ىك  الذم يستمده مف ذات نفسو.  ك أما عف
التككيف االبعد غكرا  في نفسو مف التككيف الثقافي، بؿ عف تككيف الذم تغذم 
بالباب المسيحية  الرحيمة ك ما في كتبيا المقدسة، ك بخاصة العيد القديـ، مف 
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آيات شعرية نافذة التغيير السحرم،  في مثؿ " المزامير" ك " سفر الجامعة" ك ال 
ي شعرت بمثؿ ىذا االحساس الشعرم الجميؿ عند قراءاتي الحد مف رجاؿ اضنن

أدبنا العربي المعاصر مثمما أحسست عندما قرأت أك قرا لميخائيؿ نعيمة أك لممرحـك 
 1ابراىيـ عبد القادر المازني أك جبراف خميؿ جبراف. 

التقى ىنا لمتدليؿ عمى صدؽ احساسي باتخاذ مقاؿ نعيمة عـ " عكاصؼ "  
براف مثال، حيث كقعت في ىذا المقاؿ عمى آيتيف مف آيات الكتاب المقدس ك ردا ج

في سياؽ حديثو عمى نحك يكاد تمقائيا ك اآلية االكلى مف سفر الجامعة ك ىي عبارة  
 -باطؿ االباطيؿ ك قبض الريح في قكلو: " ىذه ىي الغاية  الكجكد في نظر جبراف

ما مف شأنو اف يقتؿ أك يخدر ىذا الطمكح الطمكح الى ما كراء الكجكد" أما كؿ 
فباطؿ األباطيؿ ك قبض الريح. " باطمو ىي المديف ك كؿ شيء فييا"  " ك اآلية 
األخرل مف قكؿ المسيح ك ىي: " اذ ال يختفي مصباح تحت مكياؿ ك ال مدينة 

 عمى راس جبؿ". 
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 عبد الرحمان شكري ناقدا: 

 
شاعر مصرم مف الركاد في ، ـ - 1958ـ 1886أكتكبر  12عبد الرحمف شكرم

التي  مدرسة الديكاف تاريخ األدب العربي الحديث، فيك ثالث ثالثة مف أعمدة
كضعت مفيكمان جديدان لمشعر في أكائؿ القرف الميالدم الماضي، أما صاحباه فيما 

 .العقاد كالمازني
المغة  الرحمف شكرم شاعران مجددان كمفكران أصيالن حريصان عمى كاف عبد 

، كما كاف ناقدان لعبت آراؤه النقدية دكران كبيران في األدب العربي العربية الفصحى
 .الحديث، ككجيتو نحك كجية تجديدية بناءة

الثاني  إحدل مدف مصر، في، بكرسعيد رحمف شكرم في مدينةال كلد عبد 
، كتعمـ في طفكلتو في كٌتاب الشيخ محمد حجازم ثـ ـ 1886عاـ عشر مف أكتكبر

كحصؿ منيا  –أكؿ مسجد رسمي ببكرسعيد  –في مدرسة الجامع التكفيقي االبتدائية 
فالتحؽ بمدرسة رأس  اإلسكندرية ، ثـ انتقؿ إلى 1900عمى الشيادة االبتدائية عاـ

التي أىمتو لاللتحاؽ  1904 التبف الثانكية كمنيا حصؿ عمى شيادة البكالكريا عاـ
بمدرسة الحقكؽ في القاىرة، كلكنو فصؿ منيا الشتراكو في المظاىرات التي نظميا 
الحزب الكطني في ذلؾ الكقت إلعالف سخط المصرييف عمى االحتالؿ البريطاني 

 .حادثة دنشكام لمصر ككحشية اإلنجميز في

https://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1886
https://ar.wikipedia.org/wiki/1886
https://ar.wikipedia.org/wiki/1958
https://ar.wikipedia.org/wiki/1958
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%AD%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%AD%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%AD%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1886
https://ar.wikipedia.org/wiki/1886
https://ar.wikipedia.org/wiki/1900
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A9_%D8%AF%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A9_%D8%AF%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%8A
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 دشكري الناقالمبحث األول: 
كالمازني اتجاه التجديد تزعـ شكرم كالعقاد  القرف العشريف الميالدم في بداية 

، كيرل بعض الباحثيف أنو لـ يكف مدرسة الديكاف في الشعر كاألدب، كأطمؽ عمييـ
رأس ىذه المدرسة األدبية كعقميا كركحيا، بؿ كاف ذلؾ الرأس العقاد في البداية ىك 

الرحمف شكرم الذم درس في إنجمترا كعاد منيا مثقفان  كالعقؿ كالركح ىك عبد
أكاديميان كاسع االطالع عمى اآلداب الغربية بعامة، كعمى األدب اإلنجميزم بخاصة، 

لعمـ تحصيالن ذاتيان كعمى في حيف كاف اآلخراف: العقاد كالمازني، بمثابة مف حٌصؿ ا
 1.غير مقاعد الدراسة الثانكية كالجامعية

يقكؿ ىؤالء الباحثكف: إف شكرم، ال العقاد كال المازني، بالطبع ىك مؤسس  
الذم « ضكء الفجر»مدرسة الديكاف. كقد بدأت ىذه المدرسة بديكاف شكرم األكؿ 

الت إصدارات األخيريف، ـ كالذم اعتبر البداية الحقيقية، كبعده تك 1909صدر سنة 
« الديكاف»كتابيما  1931كمنيا يكميات العقاد. ثـ نشر المازني كالعقاد في عاـ 

لشكقي،  ، ردان عمى تحيز مجمة عكاظكالمنفمكطي كحافظ شكقي لميجـك عمى
 .فاتخذت المدرسة اسميا مف ذاؾ االسـ

تحدثت في اكؿ المقاؿ مف ىذه السمسة عف االستاذ ميخائيؿ نعيمة ك كتابو  "  
الغرباؿ" ك أكضحت أف حركة التجديد التي دعا الييا المياجركف، ك مثميا في مجاؿ 

نا ك نقادنا النقد األستاذ نعيمة في غربالو ، ك حركة التجديد التي دعا الييا شعراء
شكرم ك المازني ك العقاد أكضحت أف ىاتيف الحركتيف قد نبعتنا تمقائيا، ك سارتا 
متكازنتيف ساعتيف الى ىدؼ مكحد،   ك حركة التجديد  التي انبثقت بإقميمييا 
المصرم في النصؼ األكؿ مف ىذا القرف قد اشتركت فييا عصا لقنتا الثالثة  

صعب في كثير مف األحياف أف نميز نصيب شكرم المازني ك العقاد، بحيث ي
احدىما في ىذه الحركة نصيب  زميمتو، فالرغـ مما نشب بيف سكرم ك المازني  

                                                           
" 

1
 .21:68على  -62/62/6662تم االطالع علٌه  فً  . Aljazeera."عبد الرحمن شكري السٌرة الذاتٌة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_20
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_20
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%8A
https://web.archive.org/web/20200111172643/https:/blogs.aljazeera.net/blogs/2020/1/10/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A
https://web.archive.org/web/20200111172643/https:/blogs.aljazeera.net/blogs/2020/1/10/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A
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مف خصاـ عنيؼ عمى أثر ما نشره شكرم في مجمة " المقتطؼ" عف " انتحاؿ 
المعاني الشعرية" حيث اتيـ زميمو بسرقة عدة معاني بؿ عدة قصائد مف الشعر 

كر في المجمكعة الرافقة المعركفة باسـ " الذخيرة الذىبية" ك تسمية االنجميزم المنش
مف أبريؿ مف الجريدة نفسيا يقكؿ " ك قد  16بصنـ االالعيب  ك كتب في عدد 

احتمؿ شكرم كحده في أكؿ األمر ك عكة المعركة في ادبنا العربي المعاصر ال 
فيو ما يمكف أف مفرض أف يغطي األىمية األكلى ال نتاجو الشعرم الذم حقؽ 

نسميو مذىبا جديدا في تراثنا الشعرم ك يفضؿ ىذا المذىب الذم حققو شكرم فعال 
في الدكاكيف السبعة التي نشرىا ك التي بيا احتؿ مكانة بيف نقاد االدب أيضا ك 

 1مكجبو. 
 المذىب الوجدانيالمبحث الثاني: 

ك مف المؤكد أف عبد الرحماف شكرم قد اعطانا جكىر المذىب الشعرم   
الجديد الذم دعا اليو في البيت الذم كضعو عمى غالؼ أكؿ ديكاف أصدره في سنة 

 ك ىك:   1901
 ػػػػػػػدافس اف الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعر كجػػػػػػػػ   أال يطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد ك 

ك ذلؾ الف شعراء الحيؿ الذم تال شعراء البعث التقميدم ك عمى راسيـ عبد  
الرحماف شكرم كانت تضاريس الحياة تكحي الييـ باف كظيفة الشعر االساسية ىي 
التعبير عف كجداف الشاعر الذاتي، حتى ليرل انو مف السخؼ اف يظؿ االدباء ك 

كالكصؼ ك الحكمة ك الغزؿ ك الشعراء مؤمنيف بتقسيـ الشعر الى ابكاب اك فنكف 
المدح ك الرثاء ك ما الييا ألف الشعر في جكىرة عاصفة، ك الكاقع أف  عبد الرحماف 
شكرم قد صدر في دكاكينو السبعة، ك في خكاطره النثرية المتعددة التي جمعيا في 
كتبو الثالثة ك في مقاالتو عف المذىب جمالي مكحد ك ىك مذىب التأمؿ أك كما 
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ي الحمقة األكلى مذىب االستبطاف الذاتي ك ىك مذىب يجمع بيف التأمؿ سميناه ف
 الفكرم ك االحساس العاطفي الحار ك عاطفتو  الحارة القمقة الجانحة.

في األغمب االعـ الى التشاـؤ ك التمرد  العنيؼ ك لكنو سمط عقمو عمى  
اصيال  عكاصفو ك مشاعر حياتو ك ما فييا مف رغبة ك تميؼ ، كبذلؾ جاء شعره

متميزا بطابعو الخاص ؿ، فيك يمكف أف يكصؼ بأنو عاطفي، ك ال بد بأنو شعر 
 عقمي، ك لكنو شعر ك طابع خاص يمكف أف نصفو بأنو شعر التأمالت النفسية. 

 الخصائص الفنيةالمبحث الثالث: 
ىذا ىك جكىر المذىب الشعرم النقدم الجديد الذم دعا اليو شكرم ك ىك  

نسبيا الي كتبيا شكرم لمجزء الخامس مف ديكانو بعنكاف " في المقدمة الطكيمة 
 الشعر ك مذاىبو" 

. يمتاز الشاعر العبقرم بذلؾ الشره العقمي الذم يجعمو راغبا في أف يفكر كؿ ك 1
 يحس كؿ احساسا.

. التشبيو ال يراد لذاتو كما يفعؿ الشاعر الصغير، ك انما يراد لشرح عاطفة أك 2
 حقيقة.  تكضيح حالة أك بياف

. الخياؿ  ىك كؿ ما يتخيمو الشاعر مف كصؼ جكانب الحياة ك شرح عكاطؼ 3
النفس ك حالتيا ك الفكر ك تقمباتو ك المكضكعات الشعرية ك تباينيا ك البكاعف 

 الشعرية. 
 . اف أجؿ الشعر ىك ما خال مف التسعينات البعيدة ك المغالطات  المنطقية. 4
يؿ في تحميؿ عكاطؼ النفس ك كصؼ حركاتيا كما . أجؿ المعاني الشعرية ما ق5

 1يشرح الطبيب الجسـ. 
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. اف قيمة البيت في الصمة بيف معاناة ك بيف مضكع القصيدة الف البيت جزء 6
مكمؿ ك ال يحص أف يككف البيت شاذا خراجا عف مكانة مف القصيدة بعيدا عف 

 مكضكعاتيا. 
 الخيال و الوىمالمبحث الرابع: 

كرم عمى أف يكضع مكاف العقؿ ك مكاف العاطفة في الشعر ك كما حرص ش  
ك ضركرة المزج بينيما في كؿ شعر أصيؿ جيد مؤثر بؿ يصعب في ذلؾ في 
مستكل كبار األدباء  ك المفكريف العمميف، ك الكاقع أف الخياؿ عند كبار األجباء ك 

حقائؽ ك تمفيؽ الشعراء قد كاف دائما منطؽ العقؿ، بينما الكىـ ىركب مف الكاقع ك ال
 لصكر مجمكعة تضؿ عف الحقائؽ بدال مف أف تيدم الييا. 

ك التكىـ ىك أف يتمكىـ الشاعر بيف شيئيف صمة ا ليس ليا كجكد،   ك ىذا  
النكع الثاني يغر يبو الشعراء الصغار، ك لـ يسمـ منو الكبار ك مثمو قكؿ ام الغالء: 

ف اليالؾ بمخمب ك الصمة التي " ك اىجـ عمى جنح الدجي، ك لك أنو اسد يصكؿ م
 1بيف المشبو  ك المشبو بو صمة تكىـ ليس ليا كجكد".

 مشكمة التعبير الشعريالمبحث الخامس: 
ك كانت مشكمة التعبير الشعرم مف أىـ المشكالت التي درسيا أصحاب  

المذىب الجديد ك في طمعتيـ عبد شكرم، ك قد قطف شكرم الى الكظيفة الرمزية 
الجيدة لمتشبيو، عندما قاؿ: " اف الكصؼ الذ م استخدـ التشبيو مف أجمو ال يطمب 

بشرية ك عقؿ االنساف ك لذاتو ك انما يطمب العالقة بالشيء المكصكؼ بالنفس ال
كمما كاف الشيء المكصكؼ الصنؼ بنسفو ك اقرب لمعقؿ كاف حقيقا بالكصؼ ك 
ىكذا يكضح فساد متيب مف يريد كصؼ االشياء المادية  ألنيا مما ترل، ال لسبب 
آخر ك ىذا يكضح خميؽ أف يسمى بالكصؼ الميكانيكي اذ أف كصؼ االشياء ليس 

ؼ االنساف ك خكاطره ك ذكرياتو ك أمانيو ك صالت شعر اذا لـ يكف مقركنا بعكاص
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نفسو ك اف أجؿ  الشعر ىك ما خال مف التشبييات البعيد ك المغالطات المنطقية. ك 
 مذىب الرمزيف كما اعتقد يشمؿ امكرا منيا احالؿ المشبو بو مكاف المشبو ك ح

ة ك خياؿ ؼ المشبو في كثير مف الكاقع ك منيا ادخاؿ تشبيو ك استعارة في استعار 
 في خياؿ. 

ك ما مف شؾ أف الرمزية  في اقكاليـ ال صمو ليا بكؿ ىذا، ك اف شكرم ك  
صحبو قد كقعكا فعال عمى حقيقة الرمزية في اقكاليـ  االكلى  التي كتبكىا في عنكاف 
شابييـ، ك انو لمف المصادفات العجيبة أف تطالع في نفس العدد  مف مجمة أبك لمك 

لمذككر مقاال آخر لشاعر شاب  مف جماعة ألك  لمك ىك محمد ك بعد مقاؿ شكرم ا
المعطى اليمشكم عف " جماؿ االبياـ الرمزم" يكرد فيو عدة حقيقتيا الفمسفية ك 
اساسيا الفني، فانو قد استطاع أف يقع  فييا عمى بعض األمثمة الرائعة  مثؿ قكؿ 

يحمؿ جما ىاذ التعبير  شاعر اليند الكبير، ك اذا كاف شاعرنا الشاب لـ يستطيع أف
ك يكضح أساه فإننا نستطيع  اليـك في يسر ك كضكح أف نحممو بقكلنا اف " طاغكر" 
انما كصؼ ذلؾ السككف بأنو مشمس بجامع الكاقع النفسي البييج لذلؾ السككف ك 
لضكء الشمس المشرقة، ك مع كؿ ذلؾ فإننا نستطيع أال أف نقر عبد الرحماف شككم 

المقاؿ مف اسراؼ اخذ ينساؽ اليع بعض شعراء الجيؿ الالحؽ فيما رآه في ىذا 
لجيمو في االتجاه الى الرمزية عمى نحك يتـ عف االفتعاؿ ك فساد الذكؽ حيف آخر، 
ك اضطراب الشعرية أك طرطشة العاطفة حينا ثالثا عمى نحك ما أك ضحنا في 

 1السمسمتيف الثانية ك الثالثة مف " الشعر المصرم بعد شكقي". 
 وحدة القصيدةلمبحث السادس: ا

ك أما مبدأ كحدة القصيدة عمى النحك الذم نادل بو شكرم ك صحبو ك اتخذه  
األستاذ العقاد معكال مف المعاكؿ التي استخدميا لتحطيـ شعر شكقي في الديكاف 
فاخذ يقدـ ك يؤخر في رثائو لمصطفى كامؿ زاعما أف القصيدة ال تفقد شيئا بيذا 
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فإننا نستطيع أف نؤكد أف  -ير نتيجة النعداـ الكحدة العضكية فيياالتقديـ ك التأخ
ىذه الدعكة قد سبؽ الييا عددا مف النقاد الشعراء المتقدميف تاريخيا عمى جماعة " 
الديكاف فتذكر بيف ىؤالء المتقدميف حسيف المرصفي الذم راينا في مقالنا السابؽ 

يا ك انظر جماؿ السياؽ ك حسف يقكض  احدل قصائد الباركدم بقكلو: " ثـ اجمع
الفستؽ، فانؾ ال تجيد بيتا يصح أف يقدـ أك يؤخر، ك ال بيتيف يمكف أف يككف 
بينيما ثالث". فمف بينيـ شاعر كبير مف ركاد التجديد أيضا ىك " خميؿ مطراف" 
الذم كتب في مقدمة ديكانو االكؿ الذم ظير في اكائؿ القرف يقكؿ: " ىذا ليس 

 ال تحممو ضركريات الكزف، أك القافية عمى غير قصده.  ناظمة بعبده، ك
 النقد و الدوقالمبحث السابع: 

ك اذا كاف االستاذ ميخائيؿ نعيمة رأل كما أكضحنا في مقالنا عنو بيذه  
السمسمة اف لكؿ ناقد غربالو الخاص، أم مقاييسو االدبية ك الفنية ك االنسانية 
المنتزعة مف ذاتو ك نكع ثقافتو ك مداىا، فإننا نرل أف عبد الرحماف شكرم ىك 

لكنو يأبى أف يسمـ بأف كؿ انساف  اآلخر ال ينكر لمذكؽ ككسيمة اساسية في النقد ك
الدكؽ بدكره األساسي في نقد  -مع ىؤالء الركاد -غربالو ، ك نحف اليـك ما زلنا نقر

األدب  عامة ال يستطيع أم تحميؿ، ك لكننا نرل اليـك في الغالب األعـ أف الذكؽ 
مة يجب اف ال يشغؿ اال مرحمة االكلى  في العممية النقدية، ك أنو لكي يصبح كسي

مشركعة  لممعرفة التي تصح لدل الغير " ك لكي يقبؿ الغير احكامنا الذكقية 
التأثيرية، ال بد  أف نردؼ ىذه المرحمة بمرحمة أخرل مكضكعية تستند الى اصكؿ 
األدب  ك الفف المستمدة مف ركائع الفف  ك االدب، أم اف جماؿ الشعر يتضمف 

لذكؽ، ك لكنيا تستعصي عمى أحيانا عناصر حفية تحسيا النفس ك يممسيا ا
 1االيضاح ك التقرير. 
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 عباس محمىد العقاد 
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 عباس محمود العقاد: 

 
مصرم، كلد  عركشا كصحفي كمفكر أديب عباس محمكد العقاد 

، كعضك مجمس النكاب المصرم ، كىك عضك سابؽ فيـ 1889عاـ أسكاف في
، لـ يتكقؼ إنتاجو األدبي بالرغـ مف الظركؼ القاسية التي مجمع المغة العربية في

فصكؿ، كما كاف يترجـ ليا  مجمة مر بيا؛ حيث كاف يكتب المقاالت كيرسميا إلى
، كقد ساىـ مصر في القرف العشريف بعض المكضكعات، كيعد العقاد أحد أىـ كتاب

بشكؿ كبير في الحياة األدبية كالسياسية، كأضاؼ لممكتبة العربية أكثر مف مائة 
كتاب في مختمؼ المجاالت، نجح العقاد في الصحافة، كيرجع ذلؾ إلى ثقافتو 

ان كنثران عمى السكاء، كظؿ معركفآ عنو أنو مكسكعي المكسكعية، فقد كاف يكتب شعر 
 1.المعرفة يقرأ في التاريخ اإلنساني كالفمسفة كاألدب كعمـ االجتماع

طو  ، كالدكتكرأحمد شكقي اشتير بمعاركًو األدبية كالفكرية مع الشاعر 
، كالدكتكر مصطفى صادؽ الرافعي ، كاألديبزكي مبارؾ ، كالدكتكرحسيف
بنت الشاطئ(، كما اختمؼ ) عائشة عبد الرحمف ، كالدكتكرةمصطفى جكاد العراقي

مف تأليفًو  ، كأصدر كتاباعبد الرحمف شكرم مع زميؿ مدرستو الشعرية الشاعر

                                                           
 

1
ف موسوعة برٌتانٌكا على اإلنترنت  :al-Mahmud-https://www.britannica.com/biography/Abbas (EBID)-ُمعرِّ

 — Aqqadباسم: Abbas Mahmud al Aqqad   26:66على الساعة  -60/62/6662تم االطالع علٌه ٌوم 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1889
https://ar.wikipedia.org/wiki/1889
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_20
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_20
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D9%8A_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D9%8A_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://www.britannica.com/biography/Abbas-Mahmud-al-Aqqad
https://www.britannica.com/biography/Abbas-Mahmud-al-Aqqad
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، كأرسى فيًو قكاعد أحمد شكقي ىاجـ فيًو أمير الشعراء الديكاف بعنكاف المازني مع
 .ـ 1964عاـ القاىرة مدرستو الخاصة بالشعر، تكفي العقاد في

يقرأ في  كاف العقاد ذا ثقافة كاسعة، إذ عرؼ عنو انو مكسكعي المعرفة. فكاف 
، كقد قرأ كأطمع عمى كعمـ االجتماع كعمـ النفس التاريخ اإلنساني كالفمسفة كاألدب

الكثير مف الكتب، كبدأ حياتو الكتابية بالشعر كالنقد، ثـ زاد عمى 
كعف اإليماف فمسفيا كعمميا  اإلسالـ كتبو عف كالديف. كلقد دافع في الفمسفة ذلؾ

، كدافع عف الحرية «كموحقائؽ اإلسالـ كأباطيؿ خص»ككتاب  «اهلل» ككتاب
كالكجكدية كالفكضكية )مذىب سياسي(، ككتب عف المرأة كتابا عميقا  الشيكعية ضد

مف حيث الغريزة كالطبيعة كعرض  المرأة فمسفيا اسماه ىذه الشجرة، حيث يعرض فيو
 .فيو نظريتو في الجماؿ

يقكؿ العقاد اف الجماؿ ىك الحرية، فاإلنساف عندما ينظر إلى شيء قبيح  
خاطره كلكنو إذا رأل شيئا جميال تنشرح نفسو كيطرد خاطره،  تنقبض نفسو كينكبح

اذف فالجماؿ ىك الحرية، كالصكت الجميؿ ىك الذم يخرج بسالسو مف الحنجرة كال 
ينحاش فييا، كالماء يككف آسنا لكنو إذا جرل كتحرؾ يصبح صافيا عذبا. كالجسـ 

ما عمى اآلخر، الجميؿ ىك الجسـ الذم يتحرؾ حرا فال تشعر اف عضكا منو قد ن
إذ  المغة العربية ككأف أعضاءه قائمة بذاتيا في ىذا الجسد. كلمعقاد إسيامات في

در كتبا يدافع فييا عف المغة العربية كاص مجمع المغة العربية بالقاىرة كاف عضكا في
 1.ككتابو الفريد مف نكعو المغة الشاعرة

 ةالمؤلفات المبكر المبحث األول: 
 (1912) خالصة اليكمية كالشذكر لمعقاد أكؿ كتبو دار اليالؿ أصدرت 
 كيناقش في ىذا الكتاب المكانة كاالحتراـ الذم (1913) اإلنساف الثاني ،

 .أحرزتو المرأة في الحضارة الحديثة
                                                           

1
 22:60على الساعة  -60/62/6662تم االطالع علٌه فً  .واي باك مشٌن على موقع نسخة محفوظة ، إسالم أون الٌنأحمد تمام  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1964
https://ar.wikipedia.org/wiki/1964
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84
https://archive.islamonline.net/9035
https://archive.islamonline.net/9035
https://web.archive.org/web/20100811230913/http:/www.islamonline.net/Arabic/history/1422/01/article10.shtml
https://web.archive.org/web/20100811230913/http:/www.islamonline.net/Arabic/history/1422/01/article10.shtml
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 قراءة منكعة لكتب الفمسفة كالتراث كالشعر )1914(ساعات بيف الكتب ،. 
 كقد احتكل الديكاف عمى قصائد  )1916 (يقظة الصباح خرج أكؿ دكاكينو

كقصيدة  شكسبير كىي مترجمة عف« فينكس عمى جثة أدكنيس»عديدة منيا 
« رثاء أخ»ك« خماركيو كحارسو»ك« العقاب اليـر»ك« الشاعر األعمى»

 .ركبرت برنز لمشاعر اإلسكتمندم« الكداع»كترجمة لقصيدة 
 (1917) كىج الظييرة ديكاف 
 1(1921) أشباح األصيؿ ديكاف 

لقد انفؽ عباس محمكد العقاد في القراءة ك الكتابة حتى اثرل أدبنا المعاصر  
بعدد ضخـ مف المؤلفات التي تربك الى السبعيف مف بينيا دكاكيف الشعر ك كتب 

شعر العقاد ك  -ألدبية، ك نحف ىنا نستعبد البداىةالسير ك العبقريات ك الدراسات ا
قصتو النثرية سارة ك كؿ ما يدخؿ في األدب االنساني مف كتاباتو  فدفاعو مثال عف 
شعر الفكرة أك الشعر الفمسفي متأثر حتما بآرائو النقدية كحدىا  ك باتجاىو الخاص 

نثره أك أدبو  في قكؿ مثؿ ىذا الشعر مما يضطر الى أف نعكؼ احيانا عمى بعض
 2االنشائي اللتماس الشاىد. 

 دفصول من النقد عند العقاالمبحث الثاني: 
ك بالرغـ مف أنني كنت قرات ك درست الكثير مف أدب العقاد شعرا ك نثرا، ك  

تحدثت عنو في عدد كبير مف كتبي ك بخاصة في الجزء األكؿ مف كتابي عف " 
الشعر المصرم بعد شكقي" اال أنني مع ذلؾ كنت مشفقا عمى نفسي مف العكدة الى 

ص الخاصة بالقضايا كؿ ما كتب في الكتب أك الصحؼ ك المجالت لجمع النصك 
األدبية الكثيرة التي  اثارىا العقاد كما صدرت ىذه المجمكعة مف الفصكؿ بمقدمة 
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طكيمة  صافي تتككف  جزأيف أكليما العقاد ك مكانتو االدبية العامة ك بخاصة في 
 مجاؿ النقد ك ثانييا الرسـ صكرة  بيانية لشخصية العقاد. 

ك اخالص يثيراف االعجاب منذ  االستاذ التكنسي يخبرنا  في شجاعة  
الصفحة االكلى مف مقدماتو، ك كتابو بمقدماتو ك ىكامشو يشيد بأنو قد تتبع عف 

 قرب سيرة االستاذ العقاد ك انتاجو االدبي. 
 العقاد و معاصروهالمبحث الثالث: 

ك بنو لمف الممتع أف نثبت ىنا بعض آراء مريد منقد الحماس كاألستاذ   
نسي في المقارنات التي عقدىا في مقدمة بيف العقاد ك عدد مف محمد خميفة التك 

المعاصريف الذم اشترككا مع العقاد في النيضة األدبية المعاصرة، ك أدخمكا معو في 
مناقشات أدبية مثؿ الدكتكر طو حسيف يقارف منيجي العقاد ك االستاذ محمد خمؼ 

عقاد في الدراسة االدبية فيقكؿ اهلل احمد. ك االستاذ التكنسي يحاكؿ اف يحدد منيج ال
اف ىذا المنيج قائـ عمى ما يؤمف بو العقاد مف األديب ك قد اشتبؾ العقاد ك طو 
حسيف حكؿ ىذيف المنيجيف المختمفيف في مناقشة أدبية مثمرة أشار الييا االستاذ 
التكنسي، مف ىنا اىتماـ العقاد البالغ بالشخصيات ك فالحة في تصكير ما بؿ 

مفاتيحيا مما ال تجد نظيرة االديب في العربية كما يقكؿ الدكتكر طو  البحث عف
 1حسيف في كتابو " مف حديث الشعر ك النثر". 

 فمسفة العقادالمبحث الرابع: 
ك االستاذ العقاد مف النفر في بالدنا الديف نستطيع أف نستخمص ليـ مف  

ي فمسفة يمكف أف مجمكع انتاجيـ الثقافي فمسفة عامة في الحياة ك األدب ك ى
الحرية" فالفردية ىي التي أكحت لمعقاد بأف يناضؿ  -نجمميا في لفضيف " الفردية

طكاؿ حياتو في مجاؿ الحياة العامة ضد الحكـ المطمؽ، أك المذاىب الجماعية التي 
يأخذ بخناؽ الحكـ المطمؽ في كتابو، كما  1968يفنى فييا الفرد فرأيناه في سنة 
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طمع الحرب العالمية الثانية الى تأليؼ كتاب " ىتمر في الميزاف" رأيناه يعكد  في م
الذم يشحب فيو جميع انكاع الحكـ الديكتاتكرم، ثـ رأيناه بعد ذلؾ يمحؽ المذىب 
الشيكعي بيديف المذىبيف في سخطو ك عدائو العنيؼ ك الفردية أك عمى نحك أدؽ 

ىي الدعكة التي طالبت  في المبدأ العاـ الذم نجده ك صاحبو شكرم ك المازني ك
بأف يككف الشعر الغنائي تعبيرا عف الكجداف الفردم  لمشاعر، ك قد نجحت ىذه 
الدعكة ك طبعت تجديدنا الشعرم كمو بطابعيا، ك قد نجحت ىذه الدعكة ك طبعت 
تجديدنا الشعرم كمو بطابعيا ك اف يكف ىذا الكجداف الفردم قد تطكر بعد ذلؾ الى 

محافظة  طبعا ك دائما عمى الطابع الكجداني الذم حـر منو كجداف جماعي، مع ال
ىذا الفف الشعرم، حـر  مف أحد مقكماتو االساسية عمى نحك ما سنفصؿ عندما 
نعرض لدفاع االستاذ العقاد نفسو بعد ذلؾ عف شعر الفكرة أك  الشعر الفمسفي ك 

بو االستاذ العقاد   بخاصة في مقدمة لديكانو " ما بعد االعاصير  " ك ىك اتجاه الفرد
   1دكف صاحبيو شكرم ك المازني. 

 الدعوة الى التجديدالمبحث الخامس: 
ك أبرزت ما ظيرت فيو ممكو االسناد عباس محمكد العقاد النقدية منذ ممطع  

حياتو كانت الدعكة الى التجريد في الشعر الغنائي الذم يتككف منو تراثنا الشعرم 
التقميدم ك ىي دعكة كاف االستاذ عباس محمكد العقاد ك صاحباه شكرم ك المازني 

 ر الغربي ك بخاصة االنجميزم منو. قد تأثركا فيال بال ريب بحصيمتيـ مف الشع
ك لما كانت الدعكة الى التجديد في العشر الغنائي قد كانت دعكة مشتركة بيف  

العقاد ك شكرم المازني، بؿ ك بيف شعر الميجر ك بخاصة ميخائؿ نعيمة ثـ 
الشاعر الكبير  حميؿ مطراف فإننا ال نرل داعيا الى اعادة القكؿ فييا بعد أف سبؽ 

القكؿ في مقالنا عف "ميخايؿ نعيمة" ك مقالنا عف " عبد الرحماف الشكرم"،  لنا ىذا
في ىذه السمسمة، انما يعنينا في ىذا المقاؿ أف نقؼ عند الناحية التي انفرد بيا 
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األستاذ العقاد داخؿ  ىذه الجماعة ك التي استفمحت عنده فيما بعد، ك ىي الدعكة 
فاعو الحرا عنيا في مقدمة ديكانو " ما بعد الى شعر الفكرة أك الشعر الفمسفي ك د

االعاصير" في عدد مف مقاالتو االساسية التي تتضمف ثالث مقاالت في مناضرة 
قالة كبيرة لو، عف فمسفة بينو  ك بيف الشاعر العراقي جميؿ الزىاكم  ك أخيرا في م

لمفمسفة ك  ، يقكؿ فييا " الحقيقة اف الفكر ك الخياؿ ك العاطفة ضركرية كمياالمتنبي
 1الشعر مع اختالؼ النسبة ك تغيير في المقادير". 

ك ىذا كمو مجادلة يبرع فييا العقاد كما سبؽ أف أكضحنا يكما عند مناقشتنا  
معو التي أشرنا الييا مف قبؿ، ك لمف ال تخمك مف مغالطات. فشعر ال يمكف اف 

ف يتفمسؼ الشعر ك يتسع لمفمسفة أك التفمسؼ ك بخاصة الغنائي منو، ك فرؽ بيف أ
بيف أف يصدر عف فمسفة خاصة في الحياة الطبيعية ك كجية نظر  محدد الييا كما 
أف ىناؾ فرقا كبيرا بيف التأمؿ الفمسفي الذم يصطبح بكجداف الشاعر ك تثريو  
لكاعجو ك ىك مخاكفو ك أشكاؽ رحو ك بيف التفمسؼ أك الفمسفة، ك لعؿ الفرؽ بيف 

يز شعر عبد الرحماف شكرم الذم يتسـ ىك اآلخر بسمة التأمؿ ك التفمسؼ ما يم
الفكر كعف شعر العقاد الفمسفي فشكرم يتأمؿ، أما العقاد فيتفمسؼ أحيانا عمى نحك  
ما فعؿ في مطكلتو التي يعتز بيا ك ىي " ترجمة حياة الشيطاف"، ك مع ذلؾ نرل  

 ي يطمؽ عاطفتو. ىذا العمالؽ ينسى أحيانا عقمو الجبار ليذخره لمنثر، ك لذؾ لك
غير الجبارة بؿ األلفية المتكاضعة، كعكاطؼ  كبار الشعراء الذيف ال يخجمكف  

مف ضعؼ الطبيعة البشرية، ك ال يأنفكف مف الشككل ك التميؼ  ك ذلؾ كي 
يستطيع أف يسمعنا شعراء انسانيا رائعا  مثؿ مقطكعتو  التي تحمؿ عنكاف " نفثة" 

 ث يقكؿ: في الجزء الثاني مف ديكانو حي
 عذب المداـ، ك ال األنداء اركيني  ظمآف.ظمآف ال صػػػػػكب الغػػػػػػػػػػػػػػػػماـ، كال
 معالـ األرض في الغبراء تيػػديني  حيراف. حيراف ال نجػػػػػـ السمػػػػػػػػػػػاء، ك ال
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 ػػػػػػبنييبني ك ال سـ السمار يميػػػػػػػػػػػػػػ  يقضاف. يقضاف ال طمب الرقػػػػػػػػػػػػايد يدا
 ك ال الككارث ك االشجاف تبكيني   غصاف. غصاف، ال االكجػاع بمػػػػػػػػػػػػػػػيني
 عف الدمكع مقاىا جفف محػػػػػػػػػػػزكف   شعر دمكعي ك ما بالشعر مف عػػكض
 المدامع أجفاف المساكػػػػػػػػػػػػػػػيف  عمى  يا سكء ما أبقػػػػػػػػػػػػػػػت الدنيا لمغتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبط
 ك ما استرحت بحزف في مدفػػػػػػكف   ىـ أطمقكا الحزف فارتاحت جكائػػػػػػػػػػحػيـ
 سحر الرقاة مف االكاء يشفينػػػػػػػػػػػػػػػي   أسكاف، أسكاف ال طػػػػػػػػػمب االسػػػػػػػاة، ال 
 عجائب القدرة المكنكف تغنػػػػػػػػػػػػيني  سأماف، سأماف ال صفك الحػػػػػػػػػػػػػػياة كال
 عمى الزماف ك ال دخؿ فياسػكني   أصاحب الدىر ال قمب فسعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدني
 فمست تمحكه اال حيف تمػػػػػػػػحكني  يديؾ فامح ضني يامكت في كبػػػػػػػػدم

فيذه المقطكعة الرائعة ال تخشى عمييا مف شيء مما يقكلو االستاذ العقاد  
نفسو فس مقدمة ديكانو " بعد االعاصير" التي اشرنا الييا فيما سبؽ ك ذلؾ ألننا ال 
نرل جكدة الشعر في المكابرة ك ادعاء البطكلة  الكاذبة، كما ال نراىا في األنيف ك 

لشاعر نحك نفسو ك صدكره عما يجد ك قد النكاح، بقدر ما نراىا في اخالص ا
مضى الزمف الذم كاف النقاد يمكمكف فيو الشاعر ألنو يغاصب حبيبتو ك يثكر عمى 
حبو لما ىك مؤثريف اف يقكؿ ما قالو مف قبؿ عاشؽ آخر لمعشكقتو فيفدييا ف 
حفظت ىكاه أك ضيعتو بدال مف أف يغاصبيا، حتك ك لك كاف احساساه الصادؽ ىك 

التمرد، ك ال خضكع ك التطمؽ أك العكس. ك تحدثنا فيما سبؽ عف فمسفة الغضب ك 
العقاد العامة في الحياة المخمصة في الحرية ك الفردية، ك حاكلنا ايضاح الصمة 
العميقة التي تربط بيف ىذه الفمسفة ك منيج العقاد النقدم، ك أسس دعكتو الى 

اصيؿ منيجو ك مقاييس نقده الى التجديد في شعره الغنائي، ك ارجأنا الحديث عف تف
 1ىذا المقاؿ الثاني عنو. 
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 العقاد و شوقيالمبحث السادس: 

معركة العقاد ك شكقي لـ تبدأ بكتاب " الديكاف " الذم ظير  جزآه في سنة  
، ك اشترؾ في تأليفيا المازني مع العقاد بؿ ترجع أصكؿ ىذه المعركة الى 1961

في اقدـ مجمكعة لمعقاد ك ىي " خالصة اليكمية"  أبعد مف ذلؾ بكثير ... اذ تطالع
تعميقا  كتبو العقاد عمى ابيات قاليا شكقي عمى قبر برطس باشا غالي، ك مف ىذا 
التعميؽ نحس بالدكافع النفسية التي أكغرت صدر العقاد عمى شكقي مف مثؿ تزلقو 

 لمعظماء، ك مداىنتو ليـ، ك تمسحو بأبكابيـ فشكقي يقكؿ: 
 يقضكف حقا كاجبا  ك ذمػػاما   يا ابف غالي خشع القـك حكلؾ

 ناديؾ في عيد الحياة زحػػاما  يتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابقكف الى ثراؾ كػػػػػػػػػػػأنو 
 1ك االريحي المفضؿ المقداما   يبككف مكئميـ ك كيؼ رجائيـ

 و يعمق العقاد عمى ىذه األبيات الثالثة بقولو: 
ك فييـ سادات األمراء ك الكزراء  -زائرم قبؿ الرجؿ أكاف  يريد اظف يقكؿ: اف 

ك العظماء ك العمماء، ك فييـ نائب مكاله األمير ك ككالء الدكؿ ك أكابر السراة ك 
أكاف يريد اف يقكؿ: اف ىؤالء كميـ منف كانكا يقصدكف مف نادل ابف  –الكجياة 

يستديركف مف اغالي مكئال ك كيؼ رجاء  يستطيعكف مف أريجو ساكنو الجكاد، ك 
افاضمو ؟ أـ أراد أف يقكؿ  كما قاؿ الناس في ىذا المعنى فأخطأ التقميد؟ أـ لعو 
كاف ال يريد اف يقكؿ شيئا؟ أـ تراه يحس أنيـ ممككا عميو حتى دمكع عينو ك أنو 

 نائحة المعية اعد ليثرم كؿ مف يمكت مف خداميا بؿ مقابؿ؟ " 
ك مع ذلؾ فاف مكقؼ العقاد مف أحمد شكقي لـ يتحدد نيائيا ك عمى نحك  

قاطع اال في كتاب شعرية ك ال يجد العقاد... حيث أف يكشؼ في مقدمة مجمكعة 
الفني عمى شكقي عف البكاعث  النفسية التي اضرمت في نفسو كره ىذا الشاعر 
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لعقاد كاف مرتبطا في فيك يتيمو بالزلؽ لرجاؿ السمطاف، ك كؿ ذلؾ فضال عف أف ا
صدر حياتو بمعسكر الشعب الممثؿ عندئذ في  " الكفد" ػقكل تمثيؿ عمى حيف كاف 
شكقي لصيقا بالسرام ك مف يمكذ بيا أك يناصرىا، ك لـ تظير بعض اتجاىاتو 

 الشعبية اال الماـ ك بعد عكدتو مف منفاه في اكاخر الحرب العالية األكلى. 
 1فنية المعركة الالمبحث السابع: 

ك بالرغـ مف أف معركة العقاد ك شكقي قد كانت كرائيا أسباب ك دكافع نفسية  
ك أخالقية عميقة دفعتيا الى كثير مف االسراؼ الذم خرج بيا عف نطاقيا  القاسي 
فاف ما نحرص عميو  ىنا ىك النظر في مقاييس التي اصطنعيا االستاذ العقاد في 

 فيا، ك الصحيح منيا ىك المتعسؼ. نقد الشعر شكقي لبيتيف صادقيا زائ
ك أكؿ ما يستحؽ النظر  ىك االساس الفمسفي العاـ الذم بنى عميو العقاد  

نقده لشعر شكقي، ك شعرىا التقميدم ممو فالعقاد بفمسفتو الفردية ك منيجو ك مزاجو 
الخاص ك نظرتو الى الحياة، ك فمسفتو فييا مف خالؿ شعره، ك ىذه نظرة تتفؽ الى 

ير مع طبيعة الشعر الغنائي ك جكىره، ك لكف مكضع الخالؼ ىك: عمى ام حد كب
نحك يجب أف تظير شخصية الشاعر في شعره؟ ك ىؿ جب أف يككف ظيكرا سافرا، 
أك عمى نحك مباشر أـ يكفي اف يككف ظيركىا مف خالؿ  مكضكعو ك طريقة 

شاعرا اال  عالج ىذا المكضكع، ك كجية نظر الشاعر اليو ك ىدفو منو، أال نسمي
مف يصدر عف كجدانو الذاتي، ك يتحدث عف تجارتو الخاصة. ك مكاضع أفراحو ك 
اتراحو في الحياة، أم الشاعر الركمانسي دكف غيره مف شعراء الكالسيكية، أك 
الكجداف الجماعي، أكامر الفف لمفف اك ما دكف ذلؾ مف شعراء مذاىب األدب 

ىذه الفركقات الكاجبة يمكف اف تبيف مدل  المختمفة ك فنكنو المتباينة ك عمى اساس
تجني العقاد عمى شكقي عندما أنكر عميو كؿ اصالو ك تجيد، ك اتيمو بالسير في 
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الدركب المطركقة البالية، ك الصدكر عف القكالب التقميدية  المتحجرة، فمشكقي 
 صكرة شعرية القكية ك مكسيقاه الرنانة ك حطابتيو الجكىرية.
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 الفصل الخامس

 ابشاهيم عبذ القادس املاصوي 
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 ابراىيم عبد القادر المازني " ناقدا":

 
أغسطس  10 -1889أغسطس  10) براىيـ عبد القادر المازنيا 
مف شعراء العصر الحديث،  مصرم ركائي ككاتب كناقد كصحفي شاعر([6] ـ1949

في عرؼ ككاحد مف كبار الكتاب في عصره كما عرؼ بأسمكبو الساخر سكاء 
الكتابة األدبية أك الشعر كاستطاع أف يممع عمى الرغـ مف كجكد العديد مف الكتاب 
كالشعراء الفطاحؿ حيث تمكف مف أف يكجد لنفسو مكانان بجكارىـ، عمى الرغـ مف 
اتجاىو المختمؼ كمفيكمو الجديد لألدب، فقد جمعت ثقافتو بيف التراث العربي 

 .رسة الديكافكاألدب اإلنجميزم كغيره مف شعراء مد
يستطيع الكاتب عف الشخصيات أف يختار المينة التي تناسب الشخصيات  

فخيؿ »التي يقدميا كلكف مف الصعب أف يتخيؿ أحدا لممازني مينة غير األدب، 
إليو أنو قادر عمى اف يعطى األدب حقو، كأف يعطى مطالب العيش حقيا، فمـ يمبث 

حده، كأف األدب يالحقو أينما ذىب فال غير قميؿ حتى تبيف لوي أنو خمؽ لألدب ك 
 1.يتركو حتى يعيده إلى جكاره

 
 
 

                                                           
1
إبراهٌم عبد القادر المازنً، أحادٌث المازنً )ذكرى المازنً بقلم:عبد الواحد الوكٌل(، مؤسسة هنداوي للتعلٌم والثقافة، القاهرة،   

 .1ص

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%8A#cite_note-6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
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 تو مؤلفاالمبحث االول: 
 :لو مجمكعة مف الكتب مف بينيا

 حصاد اليشيـ كتاب في النقد. 
 قبض الريح. 
 (صندكؽ الدنيا )كتاب في السياسة كاالجتماع 
 خيكط العنكبكت. 
 إبراىيـ الكاتب. 

 
عقاد ك شكرم. رائدا لمتجديد األدبي عامة ك الشعرم كاف المازني مع ال 

خاصة، في النصؼ األكؿ مف ىذا القرف ك اذا كاف العقاد مفكرا عنيدا يعرؼ ما يرد 
ك يثبت عنده في الغالب االعـ فاف المازني يعتبر بال ريب فناف ىذا الثالكث فاذا 

قسـ حياة المازني الى كاف أعنؼ الثالثة انفعاال ك اسرفا ك تقمبا بيف عكاطفو، ك تن
قسميف ال عالقة بينيما، كما أننا نرل المازني يعتمد دائما عمى  االحساس ك 
االنقالبات التي طرأت في حياتو ك ىذا ما نراه في شعره حيث يقكؿ في احدل 

 قصائده: 
 مع الصبا سكرة مف السكر   اني أراني قد حمؽ ك انسجت 
 اذا رآني صبام ذك الطرر   ك مرت غيرم فميس يعرفني 

 كأني لـ أكنو في عمرم    ك لك بدا لي ليت انكره 
 في العيش اال تشبث الذكر    كأننا اثناف ليس يجمعنا 

 مف مازف غيره عمى االثر   مات الفتى المازني ثـ أتى 
ك اذف فقد كاف ىناؾ مازني قديـ نجده في شعره ك في معركة النقدية بنكع  

حيث مجده في قصصو ك مجمكعات مقاالت الثائر الساخر، ' خاص مازني حديث 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
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ك اف لـ يكف  مف الصحيح أنو يتغمى قديمة مع جديده ك يأخذ االثناف في العراؾ ك 
التنابذ كما يحدث اف يجمس المازني الحديث ك امامو شبح المازني القديـ اك 

ار ك يسمخ شخصية ثـ يتحاكر االثناف، ك اف كاف الجديد ك ىك الذم يقكد الحك 
 القديـ بالسنة حداد. 

عمى ضكء ىذه الحقيقة الكبيرة نستطيع أف نفسر بؿ نبرر ما في اآلراء ك  
أحكاـ المازني النقدية مف تناقص بؿ استنكار فالمازني الجديد كثيرا اما تنكر 
لممازني القديـ فقد كاف المازني ارىؼ حسا ك اكسع ثقافة مف أف نيمؿ ما يريد أف 

قده، أم النقد الذم كتبو المازني القديـ قبؿ أف يحاكؿ نسخو لممازني نميمو مف ن
 1القديـ. 

 الشعر غاياتو و وسائمو المبحث الثاني: 
يقكؿ العقاد ك المازني في خاتمة المقدمة التي كتباىا لمجزء االكؿ مف  

 الديكاف: 
" ك قد مضى التاريخ بسرعة ال تتبادؿ ك قضى اف تحكـ كؿ عقيدة أصناما  

عبدت قبميا  ك ربما كاف نقد ما بيف ليس صحيحا ػأك كجب ك ايسر مف كضع 
قسطاس صحيح ك تعريفو في جميع حاالتو، فمياذا اختاراىا أف نقدـ تحطيـ االصناـ 

األكلى عمى ىذا الغرض ك الباقية عمى تفضيؿ المبادئ الحديثة، ك كفقنا األجزاء 
سنفردىا بنماذج مف االدب الراجح مف كؿ لغة. ك قكاعد تككف كالمسار ك كالميزاف 

 ألقدارىا. 
ك لكف لسكء الحظ لـ يتـ الكاتباف االجزاء  العشرة التي كانت مقدرة لمديكاف ك  

لـ يظير منو غير الجزئييف األكؿ ك الثاني المذيف حاكال فييما تحطيـ شكقي ك 
لمنزكؿ ثـ زلمييـ عبد الرحماف شكرم ك لكننا لحسف الحظ نستطيع الى حد ما أف ا

 نستجمي راييما في األدب ك الشعر.  
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ك عصارة ىذا الكتاب ىي أف اليدؼ األكؿ ك االسمى في التجديد الذم كانت  
تدعك الو تمكـ المدرسة ىك: الصدؽ في االحساس ك الصدؽ في التعبير حتى 

و الشعر بقكلو: " انو خاطـ ال يزاؿ بال صدر حتى يجد نفسو يعرؼ المازني نفس
مخرجا ك يصيب متنفسا. كمعنى أف الشاعر ال يقكؿ الشعر بعمؿ ارادم ك في 
مكضكع يختاره مف التاريخ اك مف حياة الناس المعاصريف لو ك بذلؾ تنحصر كظيفة 

تضيؼ عف الشعر في التنفيس الشخصي  عف قائمو ك مف البدييي أف ىذه النظرة 
اف تتسع االلكاف أخرل مف الشعر الكصفي ك الدرامي ك المكضكعي الذم يمكف أف 
يعبر عف بماؿ اآلخريف ك آالميـ بؿ قضايا الشعكب ك تفسير ىذا القصكر نستطيع 
أف نجده فييا أكضحناه  في مقالتنا السابقة مف أف الدعكة الى التجديد التي ظيرت 

كرة في نطاؽ شعرنا التقميدم الذم يعتبر شعرا في أكائؿ ىذا القرف قد ظمت محص
 غنائيا، ك أف اتجاه ىذا التجديد كاف نحك الكجداف  الفردم كفي كقت الشعر. 

 المازني و حافظ ابراىيمالمبحث الثالث: 
يرجع كتيب أخر نثره المازني بعنكاف،  1915ك الى السنة نفسيا أم سنة  

نشر بعضيا في مجمة ك يؤكد رسـ حافظ ك قد ضمو مقاالت عدة في نقده، 
المعاصركف أف الكتيب قد اثار حافظا ثركة كبيرة دفعتو الى أف يكيد المازني بأف 
يستخدـ نفكذه  عند حشمت باشا ناظر المعارؼ عندئذ لكي يشكؿ بالمازني فينقمو 
متف المدرسة الثانكية التي كاف يكمؿ بيا الى مدرسة دار العمـك ليحمـ مبادئ المغة 

يزية لممبتدئيف مما دفع المازني الى اف يستقبؿ مف كظيفتو الحككمية ليعمؿ اإلنجم
 1في الصحافة بعد ذلؾ طكؿ حياتو. 

متضمف  1924ك في خاتمة الكتاب " حصاد اليشيـ" الصادرة في سنة  
مجمكعة كبيرك مف مقاالت ك دراسات المازني نراه يتنكر ليذا الكتيب ك لكد لـ 

التي نقميا في " حصاد اليشيـ" ك قد فسر المازني ىذا  مقاال يكتبو فييا عذا مقدمتو 
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في االصؿ المشار الييا بقكلو: ك يرل القارئ في كتابي ىذا مقاال كاف في االصؿ 
مقدمة لكتاب جمعت فيو ما نقدت بو شعر حافظ منذ اكثر مف عشر سنيف ك لمقارئ 

يذا سبب ال أرل بأسا الحؽ أف يستغرب أف انقؿ مقدمة كتاب مطبكع ك أف أدمنيا، ل
 مف ايضاحو.

" جمعت فيما مضى نقدم لشعر حافظ ك طبعتو ك نشرتو ك بعث منو عددا  
ليس بالقميؿ ثـ أخذ الشراة يبطؤكف عمي فضقت ذرعا بما بقي مف نسخة فحممتيا 

 الى بقاؿ ركمي أشتراىا مني..." 
ك بالرجكع الى مقدمة ىذا الكتيب الذم قع  في ستيف صفحة مف القطع  

الكبير نجد أف المازني يبرر نقده العنيؼ كاؼ تبريرا معقكال فيقكؿ: كتبنا  ىذا النقد 
منذ عاـ ك نشرناه تباعا في " عكاظ" ك لـ يكف الباعث عميو كما حسب بعضيـ 

كيؼ يككف شيء مف ذلؾ ك ال عمـ  ضعفيو نحمميا لمرجؿ أك عداكة بيننا ك بيننو، ك
لنا بو ك ال صداقة ك ال نحف نرتزؽ مف الكتابة ك الشعر أك تزاحمو عمى الشيرة ألف 

 ما ببيننا مف تبياف لممذىب ك اختالؼ المنزع ال يدع مجاال لذلؾ. 
 1المازني و شكري  المبحث الرابع: 

شكرم شاعرا  يعتبر -في كتيبو السابؽ عف شعر حافظ –راينا أف المازني  
قمنا  اف  –كما  –مطبكعا يمثؿ مذىبيـ الجديد اصدؽ تمثؿ ك لكف العالقة لـ تمبث 

فسدت بيف الرجميف بعد أف عاب شكرم عمى المازني انتحالو لبعض االشعار 
االنجميزية ك بخاصة مف مجمكعة الذخيرة الذىبية، الكاسعة لالنتشار ك يرل في ذلؾ 

ما أحفظ عميو المازني فياجمة ىجكما عنيفا في الجزء اساءة لدعكة التجديد كميا، م
االكؿ مف الديكاف تحت عنكاف " ضـ األالعيب" ك أخذ يشكؾ في سالمة عقمو 
مستدال بعدد مف أبيات شكرم التي كردت فييا كممة الجنكف مع أنو الثابت عمييا أف 

الء. ك المجنكف ال يحس بجنكنو ك عمى العكس مف لؾ يؤكد دائما أنو أعقؿ العق
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الظاىرة أف الرام العاـ قد أنكر عندئذ عمى المازني ىذا اليجـك العنيؼ عمى زميمو 
في المذىب بؿ عمى تناقضو في االنتقاؿ العنيؼ مف االشادة بشككل كما رأينا شؽ 
ىجـك عنيؼ ظالـ حتى راينا المازني ... يحاكؿ تبرير مكقفو في الجزء الثاني مف 

 الى مياجمتو " ضـ االالعيب" مف جديد فيقكؿ: الديكاف، ك اف قد عاد فيو 
كتبنا كممة اكلى عف شكرم أرضت اثنيف: أىؿ المذىب العتيؽ البالي الذيف  

كانكا يأبكف الى أف يعدكا مف دعاة الجديد ك اال أف يحسبكه عمينا ك يأخذكنا بشرحو 
 ك لكف ىؤالء سخطكا مف حيث رضكا. 

الدفاع الممتكم عف تناقضو ك يكفي أف مف الكاضح أف المازني بغالط في ىذا  
نالحظ أنو يعتبر عدـ االحتفاؿ بالمفاظ ك الصياغة المغكية عيبا في الديكاف بينما 
كاف يراىا فضال في كتبو عف شعر حافظ حيث يقكؿ " اف شكرم ال يبالغ كحافظ 
في تجبر شعره ك تذبيحو بؿ حبسو مف الكشي ك التطريز اف يسمعؾ صكت تدفؽ 

 ف جراح الفؤاد"الدماء م
ك عمى ام حاؿ فاف المازني لـ يقصد في الجزء الثاني مف الديكاف الى نقد  

شعر شكرم بالحؽ أك بالباطؿ بؿ قصر ىمو كما في جزء  األكؿ عمى ايياـ شكرم 
ك ايياـ القراء بأف شاعرنا العظيـ مجنكف مصاب بيكس الحكاس، ك لـ يقتصر في 

في تأييد دعكاه عمى شعر شكرم بؿ استند أيضا ىذا المقاؿ الثاني عمى االعتماد 
عمى الكتيب الرائع الذم كتبو شكريف  عمى لساف صديؽ مجيكؿ بعنكاف " اعترافات 
مجنكف" فراح يزعـ أف ىذا الصديؽ ما ىك اال شكرم نفسو بؿ حاكؿ اف يزيد ىذا 

كاف " االدعاء تأكيدا االستناد عمى لمسرحية الصغيرة كاف شكرم قد كتبيا أيضا بعن
الحالؽ المجنكف" ك مف البيت أف ىذا كمو ال يعتبر مف النقد االدبي في شيء بؿ 

 ىك تجريح شخصي أصاب المازني ك العقاد.
ك اف كنا ال نستطيع اغفاؿ ما في حممة المازني عمى حافز أيضا مف شطط  

مف كتيبو عف شعر حافظ، ك  16يستطيع كؿ قارئ اف يحس في مثؿ قكلو في ص 
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ألدب  حككمة تنتصؼ لو مف المسيء ك تكافئ  المحسف لكاف أقؿ جزاء لك كاف ا
حافظ عمى ما ارتكب مف الشعر أف يبتاع ما أشتراه الناس مف كتبو ثـ يخرقيا يده، 
ألف شعر جناية عمى األدب ك أنت فقط تعمـ أف مف الشعر ما يككف أثما  ك منو ما 

يعكد الناس لمكذب ك يضمؿ ىك برئ صالح، أما االثـ فذلؾ الذم يفسد الذكؽ ك 
 النفكس، ك شعر حافظ مف ىذا النكع. 

 المازني و المنفموطي المبحث الخامس: 
ك في الجزء الثاني مف الديكاف  تكفؿ المازني بتحطيـ الكاتب مصطفى لطفي  

المنفمكطي فتحدث عف أدب الضعؼ ك النعكمة ك األنكثة حديثا عاما  ال يخمك مف 
نقد تطبيقي " العبرات" ك بخاصة لقصة " اليتيـ" التي ألفيا  جدؿ عقيـ ثـ انتقؿ الى

المنفمكطي ك نشرىا  في ىذا الكتاب ك انتيى أخيرا الى الحديث عف أسمكب 
المنفمكطي، ك ىك خير أجزاء  ىذا النقد ألف المازني قد لجأ فيو الى نقد تطبيقي 

ك لذلؾ نرد الجزاء دقيؽ كما استند  الى بعض االصكؿ االدبية ك المغكية الثانية 
الثاني الطي يستحؽ النظـ عمى حيف أف ما عداه ال يخرج عف فكرة كاحدك ىي 

باالنفعاؿ  –كما رأل المازني  –اسراؼ المنفمكطي في العاطفية اسراؼ يمكف تفسيره 
ك العكمة ك التطرؼ مما يخرج بأدبو الى السمبية ك احتماؿ التأثير في الشيآف 

 ياة. بضعؼ  مف صالتيـ في الح
ك ستند نقد المازني ألسمكب المنفمكطي قد استند كما قمت الى عدد مف   

 1األصكؿ النقدية السميمة. 
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 لويس عوض 

 
ركز  .المنيا ، كلد فيمصرم كمؤلؼ مفكر ، )1915 - 1990(لكيس عكض 

 1.لثقافة العربيةعمى الدكر النقدم لممثقؼ، كمحاربة تجميد الفكر كتقديس ماضي ا
 لمؤلفاتالمبحث األول: ا

مف أىـ كتبو ىي الكتب األكاديمية الثالثة التي درست في الجامعة كضع  
، 1945األساس النظرم لممنيج التاريخي في النقد، األكؿ "فف الشعر ليكراس" عاـ 

 ، كالثالث "في األدب اإلنجميزل1946كالثاني "بركميثيكس طميقا لشمى" عاـ 
 .1950الحديث" عاـ 

كمف أىـ أعمالو مذكرات في كتاب "أكراؽ العمر"،ك ركايتو الشييرة "العنقاء"  
كمقدمتيا التي سجؿ فييا ما عاشو في سنكات شبابو، ىذا إلى جانب "ديكاف بمكتك 
الند كقصائد أخرل"، إضافة إلى "كتاب تاريخ الفكر المصرم الحديث" ك"مقدمة في 

ك"المسرح العالمي" ك"االشتراكية كاألدب" ك"دراسات أكركبية" ك" فكر المغة العربية" 
كقد  "رحمة الشرؽ كالغرب"، ك "أقنعة الناصرية السبعة"، ك"مصر كالحرية

 2."آراء لكيس عكض كنقدىا في كتابو "أباطيؿ كأسمار محمكد محمد شاكر ناقش

                                                           
 

1
ٌّة  على الساعة  -62/62/6662تكم االطالع علٌه فً  . yat.comhafr."لوٌس عوض: ثار على النخبة وجهر بعدم قداسة العرب

29:66 

 
2
 .20:66على الساعة  -66/62/6662تم االطالع علٌه فً  . www.goodreads.com."لوٌس عوض" 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1990
https://ar.wikipedia.org/wiki/1915
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1
https://web.archive.org/web/20200823110324/https:/hafryat.com/ar/blog/%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D9%88%D8%B6-%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%91%D8%A9
https://web.archive.org/web/20191003060403/https:/www.goodreads.com/author/show/2735159._
http://www.goodreads.com/
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ابتدأت أعرؼ لكيس عكض عف ترب منذ ربع قرف أك يزيد، حيث تكثقت بيننا  

العالقة حيث الزمني ك الزمتو طكاؿ اتأمتو في باريس ك كمما عاد الييا، ثـ بعد 
عكدتنا  مف الخارج لمعمؿ  في الجامعة أكال ك في الصحؼ  ك المجالت ك الكتب 

 ثانيا. 
ك بيف لكيس عكض كاف  الظما  ك مف المؤكد اف أىـ عكامؿ التجارب بيني 

المشترؾ لممعرفة، ك ليذا أذكر أنني لـ أنفؽ كقتا كثيرا في ارشاد لكيس عكض اؿ 
ما سألني عنو عند زيارتو االكلى لباريس عف المراجع الفرنسية كالتي تعالج مكضكع 

 " لغة الشعر" الذم كاف يدرس عندئذ لمحصكؿ  عمى درجة جامعية فيو. 
ذه الذكريات الخاصة لمجدر التسجيؿ أك ارضاءه لمشاعرم، ك أنا ال اقضي ى 

بؿ أقصصيا ألنيا تدؿ عمى أف المنحنى الفكرم ك العاطفي لصديقي لكيس لـ 
 1يتغير منذ أف عرفتو أكؿ مرة.

 المبحث الثاني: لويس عوض و النقد التفسيري
ب في حيف  قد اضع تفسي بيف مدرستي النقد التفسيرم ك النقد التقسيمي بسب 

المعارؾ النقدية العديدة السافرة التي خضتيا ك دعكت فييا الى ك مفاىيـ تحمس ليا 
ضميرم االنساني ك الفني، اذا كاف التراث العالمي قد عرؼ مدارس  ك تقسيمات 
اخرل لمنقد كتقسيمة الو تأثرم ك مكضكعي ك تاريخي ك اعتقادم، ك تنبعث عنيا 

 ك االدب القائد ك ما الييا مف شعرات. شعارات األدب  اليادؼ ك األدب الصدل 
ك يكفينا أف نستطيع في ىذا الصدد تمييز ثالث مدارس نقدية كبيرة يمثؿ كؿ   

كاحد منا أحد االتجاىات الثالثة السائدة في النقد بؿ راف نسجؿ لنقادنا أنيـ لـ 
يا . ك يتعمدكا مجاراة ىذه المدارس العالمية ك ال تقميدىا ك الخضكع األعمى لتعاليم

لكف دكف أف يمنعنا ذلؾ مف أف نقرر أف ىذه المدارس النقدية قد شققت ك تشبعت 
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نتيجة لثقافي كؿ ناقد ك تاريخ تككينو الركحي ك االجتماعي. ك مع تككينو الخاص 
 ك مزاجو المتميز ك كضعو في الحياة.

 فالتفسير قد يككف كسيمة  ك مرحمة لتقسيـ العمؿ األدبي، ك باستطاعتنا أف 
نميز في سيكلة ىذه المدارس في انتاج نقادنا المعاصريف، فأكلئؾ الذم ركزكا 
اىتماميـ نحك تكجيو األدب ك الفف الى الحياة ك المجتمع ك عابكا السبيمة ك الغيبة 
ك الركمانسية الياربة، ثـ أكلئؾ الذم نادكا بضركرة تحمؿ األدبي أك الفناف 

يكحي بكسائمو الفنية الخاصة، ك اف كاف  بمسؤكليتو، ك طالبكف بأف يمتـز ام اف
نقدىـ التطبيقي ال يخمكا بالبداىة مف تفسير ك تقييـ األعماؿ االدبية ك الفنية التي 

 ينقدكنيا. 
 المبحث الثالث: النقد التقييمي

ك أما مدرسة النقد التقييمي ك ىك تقييـ قد يككف تأثريا جيائي خالصا كما قد  
و عممي، ثـ نشر االستاذ يحي حقي مجمكعة صالحة يككف مكضكعيا عميما  ك شب

 1970.1حتى سنى  1927مف مقاالتو النقدية التي كتبيا  منذ سنة 
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 يحيى حقي نقادا:

 
كاتب  (ـ 1992ديسمبر -  9ـ 1905يناير ) 17يحيى حقي محمد حقي 

سرة ذات جذكر أل القاىرة كلد في كركائي مصرم، كرائدنا مف ركاد القصة القصيرة
تركية. درس الحقكؽ كعمؿ بالمحاماة كالسمؾ الدبمكماسي كالعمؿ الصحفي. يعتبر 

كيعد مف كبار األدباء المصرييف. في مجالو  كالسينما األدب عالمة بارزة في تاريخ
قنديؿ أـ  األدبي نشر أربع مجمكعات مف القصص القصيرة، كمف أشير ركاياتو

 1.، ككتب العديد مف المقاالت كالقصص القصيرة األخرلىاشـ
في بيت صغير مف بيكت كزارة  1905 يناير  17كلد "يحي حقي" في 

حي السيدة  األكقاؼ المصرية ب"درب الميضة" ػ الميضأة ػ كراء "المقاـ الزينبي" في
؛ ألسرة تركية مسممة متكسطة الحاؿ غنية بثقافتيا كمعارفيا، ىاجرت بالقاىرة زينب

، كقد نزح "إبراىيـ حقي" )تكفي "المكرة" في شبو جزيرةمف )األناضكؿ( كأقامت حقبة 
ع عشر، قادما ، أحد أبناء ىذه العائمة إلى مصر ػ في أكائؿ القرف التاس 1890(سنة
الخديكم  ، ػ ككانت خالتو السيدة حفيظة المكرالية )خازندارة( بقصكراليكناف مف

؛ فتمكنت مف تعييف قريبيا الكافد في خدمة الحككمة، فاشتغؿ زمنان  إسماعيؿ

                                                           
 

1
   ."King Faisal Prize"   ً22:12على الساعة  -02/20/0202تم االطالع علٌه ف. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1905
https://ar.wikipedia.org/wiki/1905
https://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1992
https://ar.wikipedia.org/wiki/1992
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84_%D8%A3%D9%85_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_(%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84_%D8%A3%D9%85_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_(%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84_%D8%A3%D9%85_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_(%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1905
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1890
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
https://web.archive.org/web/20200403143716/https:/kingfaisalprize.org/ar/mr-yahia-m-haqqi/
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تدرج في الكظائؼ حتى أصبح مديرنا لمصمحة في بندر المحمكدية ثـ  دمياط في
 1بالبحيرة ؛ ثـ ككيالن لمديرية البحيرة ؛ ىذا الرجؿ ىك جد يحيى حقي

تمقى يحيى حقي تعميمو األكليَّ في كيتَّاب "السيدة زينب"، كبعد أف انتقمت  
بمدرسة  1912 األسرة مف "السيدة زينب" لتعيش في "حي الخميفة"، التحؽ سنة

"كالدة عباس باشا األكؿ" االبتدائية بحي "الصميبية" بالقاىرة، كىذه المدرسة تتبع نفس 
القائـ حتى اليـك بحي "الصميبية"، كىي  (سبيؿ أـ عباس) الكقؼ الذم كاف يتبعو

مصطفى  مدرسة مجانية لمفقراء كالعامة، كىذه المدرسة ىي التي تعمـ فييا
حصؿ عمى  1917 باشا. قضى "يحيى حقي" فييا خمس سنكات، كفي عاـ كامؿ

 2الشيادة االبتدائية
 من أعمالوالمبحث األول: 

 قنديؿ أـ ىاشـ 
 البكسطجي 
 فكرة فابتسامة 
 سارؽ الكحؿ 
 أنشكدة لمبساطة 
 تعاؿ معي إلى الككنسير 
 دمعة فابتسامة 
 3صح النـك 

ككاتب قصة، ك كنت أتكىـ أتى أعرفو  لقد كنت أعرؼ أف يحيى حقى 
كانساف، كما كنت أقرأ لو أحيانا بعض مقاالت  في النقد  ك بخاصة نقد القصص، 

                                                           
1
سامً فرٌد ) ٌحٌى حقً. عازف الكلمات ( ضمن سلسلة مشاهٌر الكتاب العرب للناشئة والشباب الدار المصرٌة اللبنانٌة الطبعة   

 .21م ص 2889ه ماٌو  2028األولى صفر 
2
م  2886ٌحٌى حقً )أشجان عضو منتسب( سٌرة ذاتٌة بقلم ٌحٌى حقً من كتاب )قندٌل أم هاشم( الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب    

 .8ص 
3
 .52ص ، المرجع السابق، ٌحٌى حقً )أشجان عضو منتسب(   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1912
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84_%D8%A3%D9%85_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84_%D8%A3%D9%85_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1917
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84_%D8%A3%D9%85_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_(%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84_%D8%A3%D9%85_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_(%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AD%D9%84_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AD%D9%84_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)


 

66 
 

ك اكنني أخذت أكتشؼ مدل جيمي بيذا الكتاب كناقدا ك انساف عندما أخذت أقرأ 
في نياية ك تأمؿ ك تحميؿ كتابو األخير " خطكات في النقد" الذم جمع فيو بختة 

 مختارة مف مقاالتو النقدية ك دراساتو األدبية. كبيرة 
ك لـ يعد يحيى حقى في حسى ك خيالي  ذلؾ الرجؿ اليادئ الكديع، البمغ   

ارقة الظاىر التكاضع، بؿ تكشؼ لي عف رجؿ يجمع الى كؿ ىذه الجكانب عنفا 
دفينا في الطبع يغمقو بغاللة مف حرير، ك قكة  في االنفعاؿ بكسكتيا بثكب 

 1اسي رقيؽ. ديبمكم
 يحيى حقى و النقد التأثري المبحث الثاني: 

يختـ يحيى حقى مقدمة كتابو بأسمكب الدبمكماسي المعيكد قائال " ال أنكر  
أنني لـ أخرج عف دائرة النقد التأثر ، فميس في كالمي ذكر لممذاىب، ك لعؿ السبب 

قد دراسة  منيجية أنني لـ أللتحؽ بكمية آداب في احدل الجامعات.... لـ أدرس الن
تاريخية ك ال يسعدني شيء مثؿ أف يفسخ ىذا الكتاب مجاؿ القكؿ في قيمة ىذا 
النكع مف النقد الذم أتقدـ بو لمقراء، ك ىذا أدل الى رسالة نافعة، ك ىؿ نجح أك 
أخفؽ في اقتراب ك لك مف بعيد الى انشاء مذىب في النقد، ك اذا كاف قد اخفؽ فما 

 ىي األسباب.
يء المؤكد ىك أف يحيى حقي لـ يخفؽ في انشاء مذىب في النقد ك اف ك الش 

يكف ىذا المذىب ليس تأثريا جماليا خالصا، ك كما أـ يحيى حقي ممف يؤمنكف بأف 
أسمكب الرجؿ ىك الرجؿ نفسو ك لذلؾ يطالب كؿ كاتب لو أسمكبو الخاص ك لغتو 

 ك ال المعادة. الخاصة ك طرائؽ تعبيره األصيمة المبتكرة غير المكركرة 
 2تحفظات المبحث الثالث: 

                                                           
1
 .621محمد مندور، النقد و النقاد المعاصرون، المرجع السابقـ ص  

2
 .665النقاد المعاصرون، المرجع السابق، ص محمد مندور، النقد و  
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قمت انني  حاكلت ظاف رأسي أنا اآلخر بعض األصكؿ العامة لعمـ االسمكب  
ك منيج النقد الجمالي  في المغة، ك اف كنت قد قصرت دراستي التطبيقية عمى 

 الشعر باعتباره أقرب مف فنكف األدب الى المنيج الجمالي. 
يحيى حقي نفسو تسكقو حساسيتو العقمية أحيانا   ك مف الغريب أننا نرل أف  

الى ما يشبو النقد اإليديكلكجي، حيث تراه مثال يأخذ عمى تكفيؽ الحكيـ نزعتو 
 الصكفية في اىؿ الكيؼ. 

 أصالة يحيى حقي المبحث الرابع: 
ك عمى اية حاؿ فأنا ال أستطيع أف أزع أف يحيى حقي ناقد مكضكعي أك  

إيديكلكجي أك ناقد تطكر مف المنيج الجمالي الى غيره، ك لكنني أؤكد مع ذلؾ أنو 
في كتابو ىذا قد كضع كثيرا  ممف األصكؿ العامة لعمـ أقره عمى خطكرتو ك جدكاه 

 1، ك ىك عمـ األسمكب. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 . 661محمد مندور، النقد و النقاد المعاصرون، المرجع نفسه، ص  
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 الفصل الثامً

 املىهج إلاًذًىلىجي في الىقذ 
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 المنيج اإليديولوجي في النقدالمبحث األول: 
ىناؾ شبو اتفاؽ عمى أف النقد ىك فف تمييز االساليب، ك بالطبع لـ يكتمؿ  

ىذا المفيـك اال في العصكر الحديثة فالنقد ك اف يكف قد ظير في العصكر  القديمة 
 معاصر االنشاء األدب. 

اال أنو كاف فقي أكؿ األمر  تأثر غير قائـ عمى مناىج أك مدرس محدكدة  
كؼ االغريقي القديـ " أرسطك" فكضع ألكؿ مرة في االصكؿ،  حتى جاء الفيمس

التاريخ البشر نظرية فمسفية عامة لجميع الفنكف عندما أرجعيا جميعا الى محاكاة 
 الطبيعة ك الحياة. ثـ قرر ما ىك كاضح مف أنيا تختمؼ بعد ذلؾ  في الكسيمة.... 

النغـ، ك الرسـ ك فاألدب يحا كي الطبيعة ك الحياة البالغة، ك المكسيقى تحا كييا ب
 1التصكير بالخطكط ك األلكاف. 

 تحوالت األيدولوجية النقدية المبحث الثاني: 
مف الصعب اف نرل في النقد شيئا أكثر مف ككنو فرعا بريئا مف فركع الدراسة  

ك ألننا نرغب في  –اف مصادره تبدك عفكية ك كجكده يبدك طبيعيا: ىناؾ أدب ك لذا 
كظؿ لألدب ك شريؾ  -ؾ نقدا أيضا، اف النقد كتابع لألدبفاف ىنا -فيمو ك تذكقو

طيفي لو،  ك لنقتبس جممة مف الرباعيات االربع، يحكؿ دكف تحققو اينما كجد،  ك 
 عبارة " يحكؿ دكف" تحمؿ ىنا معناىا العاـ المتداكؿ كما تحمؿ معناىا الكالسيكي. 

لنص ك القارئ، أف لكف اذا كانت ميمة النقد ىي اف يميد الطريؽ الصعب بيف ا
يدرس النص  ك يكسع مف مجالو لكي يصبح أسيؿ استيالكا، يبدكا النقد ىنا ك قد 

  2قبض عميو في كضعية تناقض ال يذكب.
ينبع شكؿ النقد الجدرم بداتو مف ككنو ال يستطيع اف يقكؿ فييا اذا كاف  

قد احترافا اذ ال مجرد " ىكاية" أك " احترافا"  ك لكف ال يمكنػ بالتأكد، أف يككف الن

                                                           
1
 .668محمد مندور، النقد و النقاد المعاصرون، المرجع السابق، ص   

2
 .66، ص 2882تٌري اٌجلتون، النقد و اإلٌدٌولوجٌة، عمان، ب ط،   
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شيء أكثر طبيعة مف القراءة، اف النقد عممية تقميب لمصفحات حتى نصؿ الى 
 . 1النياية، نقمب الصفحات بصكرة طبيعية ك بشيء مف اليقظة  الفريدة

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .65ولوجٌة، المرجع السابق،  ص تٌري اٌجلتون، النقد و اإلٌدٌ 
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 خاجمت 
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 :ك في األخير يمكف القكؿ 

   يعتبر مسار النقد األدبي المعاصر كليد التغيرات في أنساؽ السياسة ك
االجتماع ك كنتيجة ليذه التغيرات سعت محاكالت نقدية كثيرة سعيا حثيثا الى 

 النيكض بالظاىرة النقدية ك جعميا أكثر نضجا.
   ك انطالقا مف ىذا فقد عرؼ النقد ىزة عنيفة زعزعت الكثير مف قناعاتو  ك

 لى اعادة النزر في أدكاتو التحميمية ك في نمط تعاممو مع النصكص.دفعتو ا
 سيؿ مف النظريات األدبية الجديدة ك التي أحدث ضجة  اـفقد كجد نفسو فجأة أم

 .في الفكر

 :ك مف خالؿ دراستنا ليذا الكتاب فقد تبيف لنا 

  أنو أشبع النقاد بمناىج متعددة اكتست أىمية بالغة في الدراسات األدبية. 
   نفى المناىج التي أصبحت مستقرة في آالؼ الدراسات النقدية. 
  الطالب الى االحاطة بأشير المناىج احتياج. 
   المنيج ىك الطريؽ الذم يتناكؿ الناقد عمى ضكؤه االعماؿ االبداعية، متحكما

 .بفضمو في الدراسة التي تحقؽ غايتو
   ئية المضرة  ك مف العشكااستخالص النتائج بشكؿ جيد، ك كيفية مقنعة، تعسفو

 .تجعؿ دراستو دقيقة
لكف ىناؾ صعكبة كبيرة تكاجو الباحث الذم يريد حدكد صارمة بيف المناىج  

 النقدية. 
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  قائمت املصادس و املشاجع
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 قائمة الكتب: 
الجامعة ابراىيـ خميؿ، كاقع الدراسات النقدية العربية في مائة عاـ، مطبعة . 1

 .2012األردنية، 
إبراىيـ عبد القادر المازني، أحاديث المازني )ذكرل المازني بقمـ:عبد الكاحد . 2

 الككيؿ(، مؤسسة ىنداكم لمتعميـ كالثقافة، القاىرة.

إبراىيـ عكضيف: مف أعالـ األزىر: الشيخ حسيف المرصفي. مجمة األزىر، السنة . 3
 ىػ 1401، شعباف 8، العدد 53

  .كام باؾ مشيف عمى مكقع نسخة محفكظة ، إسالـ أكف اليفأحمد تماـ. 4
أحمد شياب، تحميؿ الخطاب النقدم المعاصر في المغامرة الجمالية لمنص . 5

 .2015االدبي )دراسة في النقد(، عالـ الكتب الحديث، اربد، األردف، 

حسنيف، حكؿ  ركافد النقد االدبي عبد العرب، نظرة تحميؿ ك أحمد طاىر . 6
 .1986، 02، ع 06تأصيؿ، مجمة الفصكؿ، تراثنا القديـ، المجمد 

 .1996تيرم ايجمتكف، النقد ك اإليديكلكجية، عماف، ب ط، . 7
سامي فريد ) يحيى حقي. عازؼ الكممات ( ضمف سمسمة مشاىير الكتاب العرب . 8

ق مايك  1419لدار المصرية المبنانية الطبعة األكلى صفر لمناشئة كالشباب ا
 ـ .1998

 : دار الركضة. 2020القاىرة  .سمطة النبكغ الخصيب .محمد الجكادم. 9

 .مكتبة النيضة، مصر، القاىرةمحمد مندكر، النقد ك النقاد المعاصركف ،. 10

يحيى حقي )أشجاف عضك منتسب( سيرة ذاتية بقمـ يحيى حقي مف كتاب . 11
 ـ . 1990)قنديؿ أـ ىاشـ( الييئة المصرية العامة لمكتاب 

 قائمة مواقع األنترنت: 

https://archive.islamonline.net/9035
https://web.archive.org/web/20100811230913/http:/www.islamonline.net/Arabic/history/1422/01/article10.shtml
https://web.archive.org/web/20100811230913/http:/www.islamonline.net/Arabic/history/1422/01/article10.shtml
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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  . Aljazeera."عبد الرحمف شكرم السيرة الذاتية. 12

  . "www.goodreads.com . "King Faisal Prize."لكيس عكض .13
  . hafryat.com."لكيس عكض: ثار عمى النخبة كجير بعدـ قداسة العربٌية. 14

 برشمكنة  عرِّؼ الضبط االستنادم في جامعةم. 15
https://crai.ub.edu/sites/default/files/autoritats/permanent/a136

aymahʻl Nuāʼباسم 9084 īkhīM 

 ميعرِّؼ مكسكعة بريتانيكا عمى اإلنترنت. 16
-https://www.britannica.com/biography/Abbas (EBID):

Aqqad-al-Mahmud 

17. Hptts://wikipidia.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://web.archive.org/web/20200111172643/https:/blogs.aljazeera.net/blogs/2020/1/10/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A
https://web.archive.org/web/20191003060403/https:/www.goodreads.com/author/show/2735159._
http://www.goodreads.com/
https://web.archive.org/web/20200403143716/https:/kingfaisalprize.org/ar/mr-yahia-m-haqqi/
https://web.archive.org/web/20200823110324/https:/hafryat.com/ar/blog/%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D9%88%D8%B6-%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%91%D8%A9
https://crai.ub.edu/sites/default/files/autoritats/permanent/a1369084
https://crai.ub.edu/sites/default/files/autoritats/permanent/a1369084
https://www.britannica.com/biography/Abbas-Mahmud-al-Aqqad
https://www.britannica.com/biography/Abbas-Mahmud-al-Aqqad
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 قائمت املحتىياث 
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 الاهذاء 

 الشكش و الخقذًش 

 قائمت املحخىياث 

 املقذمت 

 بطاقت فىيت للكتاب

  60ص .............................................................................................الذساست الظاهشيت 

 60ص  ..............................................................................................الذساست الباطىيت 

 املصزفي و الىسيلت الادبيتالشيخ حسين  الفصل ألاول4

  11 ص..............................................................مؤلفاث الشيخ  حسين املصزفي 

  11ص ..........................................................................الىسيلت و " ألارورجىان 

 11ص  ..........................................................................................مىهج البحث 

  13ص .............................................................................................فن املزاسهت 

 11ص  .......................................................................................الىقذ التقليذي 

 الفصل الثاوي4 ميخائيل وعيمت و الغزبال

 12ص  ....................................................................................الغزبال و الذًىان 

 11 ..........................................................................................صاملىهج الىقذي 

 11ص  .....................................................................................املقاًيس ألادبيت 

 12ص  ..........................................................................................معزكت اللغت 

 13ص  ......................................................................................الىقذ التطبيقي 

 13ص  .........................................................................................جكىين وعيمت 
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 الفصل الثالث4 عبذ الزحمان شكزي هاقذا 

 13ص  .........................................................................................شكزي الىاقذ 

  13ص ..................................................................................املذهب الىجذاوي 

 12ص  ..................................................................................الخصائص الفىيت 

  11ص .....................................................................................الخيال و الىهم 

  11ص  ..........................................................................مشكلت التعبير الشعزي 

 12ص  .....................................................................................وحذة القصيذة 

  13 ص .......................................................................................الىقذ و الذوق 

 الفصل الزابع4 عباس محمىد العقاد

  31ص .....................................................................................املؤلفاث املبكزة 

 31ص  .................................................................فصىل من الىقذ عىذ العقاد 

  33ص ................................................................................العقاد و معاصزوه 

 33ص  .......................................................................................فلسفت العقاد 

 33ص  ...............................................................................الذعىة الى التجذًذ 

  32ص ......................................................................................العقاد و شىقي 

 33ص  .......................................................................................املعزكت الفىيت 

 الفصل الخامس4 ابزاهيم عبذ القادر املاسوي 

 31ص   ...............................................................................................مؤلفاجه 

  33ص  ........................................................................الشعز غاًاجه و وسائله 

 33ص  ..........................................................................املاسوي و حافظ ابزاهيم 

  32ص   .....................................................................................املاسوي و شكزي 

  32ص  ................................................................................املاسوي و املىفلىطي 
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 الفصل السادس4 لىيس عىض

 23ص  .............................................................................................مؤلفاجه 

  21ص  ...........................................................لىيس عىض و الىقذ التفسيري 

  21ص ..................................................................................الىقذ التقييمي 

 الفصل السابع4 ًحيى حقي هاقذا 

 23ص  ........................................................................................من أعماله 

  22ص   .................................................................ًحيى حقى و الىقذ التأثزي 

  21ص ............................................................................................جحفظاث 

 21ص   ..............................................................................أصالت ًحيى حقي 

 الفصل الثامن4 املىهج إلاًذًىلىجي في الىقذ

 23ص ...................................................................املىهج إلاًذًىلىجي في الىقذ 

  13ص  ................................................................جحىالث ألاًذولىجيت الىقذًت 

 خاجمت 

 قائمت املصادر  و املزاجع 

 

 

 

 

 

 

 




