اجلمهوري ـ ـ ـة اجلزائريـ ـ ـ ـ ـة الدميقراطيـ ـ ـ ـ ـة الشعبيـ ـ ـ ـ ـ ـة
وزارة التـ ـ ـعليم العايل والبحث العلمي
كلية اآلداب واللغات

قسم اللغة واألدب العرب

حماضـ ـ ـرات يف مقي ـ ـ ـ ــاس:

ببليـ ــوغرافي ـ ـ ـا النق ـ ـ ـ ـد احلدي ـ ـ ـ ـث
املستـ ـ ـ ـ ـ ـوى :أوىل ماست ـ ـ ـر
التخصـ ـ ـص :نقد حديث ومعاصر
األست ـ ـ ـ ـاذة :وافي ـ ــة مح ـ ــالوي

احملاضرة األوىل :حسني املرصفي
احملاضرة الثانية :حممد املويلحي
احملاضرة الثالثة :مصطفى صادق الرافعي
احملاضرة الرابعة :حممد مندور
احملاضرة اخلامسة :عباس حممود العقاد
احملاضرة السادسة :ط ـ ـ ـ ــه حسي ـ ـ ـ ــن
احملاضرة السابعة :سيـ ـ ـ ـ ـد قط ـ ـ ـ ـ ـب

احملاضـ ـ ـ ـ ـ ـرة األول ـ ـ ـ ـ ـى:
النـ ـ ـ ـ ـ ـاق ـ ــد :حسيـ ـ ـ ــن املرصفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

الشرق ابلغرب ،وقف أبناء العامل العريب على أساليب الغرب ،وعرفوا أ ّن
ملا كان عصر النهضة واتّصل ّ
الشعوب ،
للنّقد أصوال وطرائقا ،وأدركوا أمهيته يف توجيه الكتابة والتّأليف ،وما له من أفضال على هنضة ّ
فانتشرت بذلك حرية الكتابة والتّأليف.
لقد أسهمت جمموعة من العوامل يف نشأة النّقد العريب احلديث ،من أمهّها "محلة انبوليون" على مصر

لفن الطباعة
سنة 1798م ،ومن هنا كان الطّريق سهال ابلنّسبة له للوصول إىل اإلجنليز وغريهم ،حيث كان ّ

الّتاث القدمي ،خاصة يف طبع الكثري من ّأمهات الكتب
الوافد مع احلملة الفرنسية ال ّدور الكبري يف بعث ّ

وال ّدواوين.

ومن آاثر احلملة الفرنسية نذكر أيضا مسألة البعثات العلمية إىل أورواب لتل ّقي الفنون العسكرية ّأوال ،مثّ
الّتمجة
الفّن  ،وطبعا استفادت مصر من جهود املبعوثني عن طريق ّ
تطور الوضع وانتقل إىل اجلانب األديب و ّ
ّ

لعل من أبرزها ماقام به "رفاعة الطهطاوي و علي مبارك".
أو التّأليف يف نقل الثّقافة الغربية  ،و ّ

أسسوا ّأول جريدة عربية
ّأما ّ
الصحافة فقد أسهمت بدورها يف بعث احلركة النّقدية يف مصر ،حيث ّ

الّتكية يف ّأول أمرها .هذا إضافة إىل مسألة املستشرقني
امسها "الوقائع" ،وكانت تصدر ابللّغة العربية واللّغة ّ
وأثرهم يف احلركة النّقدية ،وهي مسألة أاثرت كثريا من اجلدل؛ فثمة من جيزم بتسبّبهم يف كثري من األخطاء

املقصودة يف األدب العريب واترخيه ونقده ،ومثة من يعتقد ّأهنم أضافوا إليه أشياء جديدة.

ومنه نستطيع القول إ ّن هذه العوامل كانت وراء إحياء النّقد العريب القدمي ،ووراء هنضة نقدية جديدة
مثّلها العديد من الن ّقاد ابختالف مدارسهم ،بني إحياء وجتديد.

من صور النّقد العريب يف مطلع القرن التّاسع عشر ،تلك املناقشات اللفظية ا ّلّت كانت جتري يف دروس

فلما جاء عهد " إمساعيل"
األزهر ومعاهده (كان النّحو هو األساس ال ّذي تُقاس عليه النّصوص األدبية)ّ ،

السهل و القصد يف األلفاظ ،وبعدت عن
اشت ّدت العناية ابألدب العريب ،وقد عُنيت ابلفكرة واألسلوب ّ

التكلّف واملبالغة  ،كما ظهر يف أواخر عهد "إمساعيل" أدابء منهم :األديب اسحاق ،عبد هللا الندمي ،وأل ّن
الّتاث العريب القدمي وبعض اآلداب األجنبية لتوجيه األدابء اجلدد
النّقد يتبع األدب ،فقد ظهر ن ّقاد هنلوا من ّ
الّتاث النّقدي.
وتقوميهم وفق رؤية متيل إىل ّ

الّتاث العريب القدمي
يع ّد "حسني أمحد املرصفي" من ّرواد االجتاه اإلحيائي؛ هذا االجتاه ال ّذي ّاجته إىل ّ

القوة واإلبداع
التفرد ،فكانت وجهته إىل العصر اجلاهلي والعباسي حبثا عن مكامن ّ
حبثا عن مكامن التميّز و ّ
كل بداية ال متلك أسسا واضحة ومعامل معيّنة ،فال بديل عن
ّ
الفّن ،وهذه اخلطوة كانت ّ
السبيل األجنع يف ّ
البحث عن هذه الركيزة ،ألنّه ال وجود لشيء يتّكئ على العدم ،أو يوجد من فراغ.

فاتّسم االجتاه اإلحيائي ابألخذ من خريات املاضي قصد استشراف املستقبل؛ إذ هو عودة يكون الفرز
كل
فيها أساس إقامة هذه العالقة بغية احلصول على بناء قومي يتجنّب أخطاء املاضني
ّ
ويشجع إجنازاهتم ،و ّ
الّت هدفها االستيالء على
الّت كادت تضيع وسط احلركات االستعمارية ّ
هذا يف سبيل احملافظة على اهلُوية ّ

مقوماهتا.
األراضي وطمس اهلوية بدءا بتدنيس ّ

"حسني املرصفي" شيخ من شيوخ األزهر وأحد املث ّقفني ،صاحب ثقافة عربية أصيلة ،استقى فكره من
أسس للنّقد منهجية ختتلف عن القدماء ،وإن كانت اجلذور مستمدَّة من النقد
أصول النّقد القدمية ،وقد ّ

يعّب
القدمي ،لذلك يرفض التعريف القدمي ّ
للشعر أبنّه الكالم املوزون املق ّفى ،فهو يرى أب ّن هذا التعريف ال ّ
الشعر ،إذ يقول( :وقول العروضيني يف حد الشعر أنه الكالم املوزون املقفى ليس حبد
حبق عن حقيقة ّ
ّ
للشعر الذي حنن بصدده ،وال برسم له ،وصناعتهم ،إّنا ننظر يف الشعر ابعتبار ما فيه من اإلعراب
والبالغة والوزن والقوالب اخلاصة ،فال جرم أن حدهم ذلك ال يصلح له عندان ،فال بد من تعريف
يعطينا حقيقته من هذه احليثية ،فنقول إن الشعر هو الكالم البليغ املبين على االستعارة واألوصاف

أبجزاء متفقة يف الوزن والروي ،مستقل كل جزء منها يف غرضه ومقصده عما قبله وبعده ،اجلاري على
أساليب العرب املخصوصة به).
اندى "املرصفي" بضرورة إحياء روح اللّغة العربية وليس شكلها أو قالبها فقط ،وذلك ابالبتعاد عن
كل
الزخرف اللّفظي؛ ّ
فالشعر ليس صنعة وال ميكن أن يُتعلّم من قواعد البيانيني والعروضيني ،وإّّنا هو قبل ّ
الشعر ،وابملران واملمارسة .ومن هنا ميكن الفصل يف مرحلة
شيء موهبة وطبع ،واملوهبة تنمو بكثرة حفظ ّ
اإلحياء بني مرحلتني:
الشكل واملضمون.
 مرحلة تدعو إىل االنقياد التام للقدامى يف ّ مرحلة حييط هبا الوعي حول هذا األخذ ،مبعىن ضرورة االنطالق من روح العصر.وميكن أن جنمل أهم اآلراء النقدية للشيخ املرصفي يف ما أييت:
الشعر وصناعته تعريفا موافقا لتعريف "ابن خلدون" حني رأى أ ّن لكل لغة أحكامها
عرف "املرصفي" ّ
ّ -

اخلاصة يف البالغة ،وأنّه جيب يف الشعر العريب التز ُام الشاعر مبذهب القصيدة القدمية (البحور ،الوزن،
القافيةّ ،)...،أما يف تع ّدد األغراض فقد قال إنّه ميكن أن حيتاج البيت آلخر وهذا ال يكون عيبا.

ابن خلدون يف تعريفه للشعر أبنّه الكالم البليغ املبّن على االستعارة كما ذكران ،بيد أنّه
 -وافق "املرصفي" َ

الشعر.
خالفه يف قضية األساليب الشعرية ،ورأى أ ّن شعراء العرب مل يتفقوا على سلوك مذهب بعينه يف ّ

 انقش "املرصفي" رأي ابن خلدون يف ال ّذوق (الذوق هو حصول ملكة البالغة للسان) ،فلم يوافقهوعرفه بقوله( :اإلدراك الذي يتعلق بتناسب األشياء ويوجب االستحسان واالستقباح هو ما يُسمى
ّ

الذوق ،وهو طبيعي ينمو ويرتّب ابلنظر يف األشياء واألعمال من جهة موافقتها للغاية املقصودة منها).
الشعراء األقدمني ،ال ّذين
ّأما املوازانت فقد عقد "املرصفي" الكثري منها بني "البارودي" وفحول ّ

الشريف الرضي ،ومتيزت موازانته مبا يلي:
عارضهم "البارودي" كأيب ّنواس و ّ
 -توجيه بعض النّقد من غري تعليل ،واعتماده على النّقد ال ّذايت احملض.

ويبني اخلطأ يف استعماهلا.
 ينقد نقدا لغواي ،فيناقش معاين بعض الكلمات ّ ال يستحسن البيت ال ّذي يكثر لفظه ويقل معناه ،كما ال يستحسن تكرار املعىن الواحد يف قصائد خمتلفةلشاعر واحد.
يفضل القصيدة العربية القدمية.
 ّ يرى أ ّن شعر الشاعر ال يكون دوما مبنزلة واحدة ،فقد جييد وقد يسيء ،فال ينبغي االغّتار بشهرةاملشهور ،إّّنا ينبغي االحتكام للقواعد والقوانني.
ختري اللّفظ
لكن مقياسه العام صحةُ املعىنّ ،
ويف األخري نقول إ ّن نقد "املرصفي" نقد ذايت موضوعي معا ،و ّ
وخلوه من التنافر والغرابة ومناسبته ملوضوعه.
ّ

احملاضـ ـ ـ ــرة الثـ ـ ــانيـ ـ ـ ـ ــة:
الن ـ ـ ـ ـ ـ ــاقد :حممـ ــد املويلحـ ـ ـ ـ ـ ــي

الّت أقامت صرح األدب العريب
حممد إبراهيم املويلحي :أديب وانقد وصحفي ،شيّد إحدى ال ّدعامات ّ
ّ

الصلة بـ "اخلديوي إمساعيل" ،وهو ابن
يف العصر احلديثُ .ولد يف القاهرة عام 1858م يف أسرة وثيقة ّ

الصحفي "إبراهيم املويلحي" ،ال ّذي كان له عظيم األثر يف نبوغه اإلبداعي ،حيث أشركه يف حترير
الكاتب ّ

جملّة "مصباح الشرق".

وقد تل ّقى الكاتب تعليمه يف مدرسة "أجنال اخلديوي إمساعيل" ،مثّ التحق جبامع األزهر .أُلقي عليه

القبض أثناء الثّورة العرابية ،بسبب توزيعه لعدد من املنشورات ،مثّ ُحكم عليه ابإلعدام ،وقد ُخ ّفف احلكم

فيما بعد إىل النّفي.

الزمن ،حيث أُتيح له أن
رحل "املويلحي" مع أبيه إىل األستانة (اسطنبول حاليا) ،ومكث فيها فّتة من ّ

املعري.
ينسخ خمطوطات طُويت بني دفاتر النّسيان يف األدب العريب لع ّدة أدابء مشهورين أمثال أيب العالء ّ
الّت محلت بني
الصحفي ،فنشر ع ّدة مقاالت يف جريدة "املقطم" ّ
بعدها عاد إىل مصر ليستأنف نشاطه ّ
طياهتا العديد من القضااي الوطنية.

ففضل العزلة
عُ ّني " املويلحي" يف العديد من املناصب احلكومية ،لكنّه سئم الوشاايت واملؤامرات ّ

واستقال ،وخالل هذه الفّتة شرع يف أتسيس مجاعة من شبيبة املث ّقفني إلصالح حال اللّغة العربية وإحياء
الّتاث األديب العريب ،وعقد العديد
آداهبا ،وتقومي أساليب خطاابت دواوين احلكومة ،وشرح وحتقيق نفائس ّ

املعري وابن خلدون وغريهم.
من ال ّدراسات عن املتنيب و ّ

للساحة األدبية والفكرية نفائس أفصحت عن أوجه اإلبداع يف األدب العريب
وقد ق ّدم "املويلحي" ّ

الّت نشرها يف جريدة "مصباح الشرق" ومجعها حتت عنوان "حديث عيسى بن
منها" :فرتة من الزمان" ّ

الزمان اهلمذاين ،وأتثر فيها
هشام"؛ وهي سلسلة مقاالت سار فيها الكاتب على منوال مقامات بديع ّ

بوالده "إبراهيم املويلحي" ،وفيلسوف اإلسالم "مجال الدين األفغاين" ،حيث اعتُّب هذا العمل مهزة وصل
كل البعد عن التطلّعات
بني األدب العريب القدمي ،وبني األشكال الفنية اجلديدة ،كما كانت تُعتّب بعيدة ّ

الرواية العربية الناشئة.
العاطفية والفلسفية ّ
الّت كانت تسم ّ

الّت مجعها يف
ويف اجلريدة نفسها ،نشر "املويلحي" "عالج النفس" وهي سلسلة من املقاالت الفلسفية ّ

كتاب؛ يتح ّدث فيه عن فنون احلكمة ،وضروب رايضة النّفس ،وهذا من أجل هتذيب النّفس ورايضتها،
وحثّها على استكمال حاجتها من األخالق الفاضلة ،والّتبية القومية ،ويدور حول املباحث التالية:

الغضب ،بساطة الفلسفة ،ساعات احلياة ،السمعة ،الشرف ،كدر النفس ،املعروف ،فضيلة الشفقة،
الصيت والذكر.
وممّا قاله يف "عالج النفس"( :إن ابيضاض الشعر واحنناء الظهر ،وسقوط األسنان وكثرة السنني ،ال
تدل على أن صاحبها عاش كثريا ،وإّنا تفيد أنه أقام على األرض كثريا ،إننا ال حنيا إال جزءا يسريا من
أعماران ،وما بقي منها ال يُسمى حياة ،وإّنا هو وقت ميضي وأّيم متر ،وقد أحاطت بنا األهواء

والرذائل من كل جانب).

فكل فضيلة يبالغ فيها املرء تصبح رذيلة ّإال الشفقة،
كما قال إ ّن الشفقة من أفضل الفضائل ّ
طراّ ،

هتورا ،واحللم إن ابلغت فيه أصبح جبنا،
فكلّما زادت محدت ؛ فمثال الشجاعة إن ابلغت فيها أصبحت ّ
وهكذا...

كما كتب مقالة ينتقد فيها ديوان "أمحد شوقي"؛ حيث حت ّدث فيها عن أمهية النّقد البنّاء ،فالنّقد يف
نظره (ليس أكثر من مناقشة تتناول املعىن واللفظ ،وتساعد على إدراك أخطائه ،ومعرفة حماسن فنه،
فاالنتقاد قائد االجتهاد واإلحسان ،ورائد اإلجادة واإلتقان ،وهو لإلنسان مبنزلة الصقيل للصوارم،
والصريف للدرهم ،ولوال النقد ملا امتاز الصحيح من الفاسد).
وقد ّبني "املويلحي" أب ّن النّقد هو ( عملية تعاون بني األديب والناقد؛ فالناقد يعني مواقع اخلطأ،

واألديب يتقبلها من الناقد بسرور ،وإال بطلت الغاية من النقد) ،ويظهر هذا يف قوله( :وقد كان الرجل
يف إقبال دولة الفصاحة ،وعز مقام األدب ،إذا أنشأ رسالة أو نظم قصيدة ،عرضها على نقاد الكالم،

فاستحسنوا منها احلسن ،ونبهوه على القبيح ،فيحذف منها ما مل يرضوه أو يرجع إىل هتذيبه وتنقيحه،
فرتسخ فيه ملَكة اإلتقان ما تكرر عليه االنتقاد).
حق يقوهلا؛ وخالصة نقده
وألجل هذا وضع "املويلحي" صداقته مع "شوقي" جانبا ،وقال ّإهنا كلمة ّ

لشوقي أنّه يستعمل احلشو يف كالمه ،ويستخدم اللّفظ العريب استخداما خاطئا يف غري موضعه ،وأنّه ال نظر
الشعر األورويب عليه جبالء ،وأنّه يُثّن على نفسه ،ويُداخله
فضل ّ
له صحيح يف اتريخ ّ
الشعر العريب ،حيث ّ
سيء ال ّذوق أحياان يف اختيار األساليب والكالم.
ّ
الزهو كثريا يف كالمه ،وأنّه ّ
ومنه فـ "املويلحي" أفضل من استخدم التّفكري النّاقد يف كتاابته بعامة ومقامته خباصة ،وهو األمر ال ّذي
كل انتماءاته
يكشف عن عقليته الفلسفية املوسوعية ونزعته القومية املخلصة لوطنيته املصرية ّ
الّت يُعليها على ّ

وانضواءاته.

احملاضـ ـ ـ ـرة الثالث ـ ـ ـ ـة:
النـ ـ ـاقد :مصطفـ ـى صادق الرافع ـ ـ ـ ـ ـي

الرافعي ( ،)1937 – 1880أحد املنتمني إىل مدرسة احملافظني ،و َّ
امللقب مبعجزة
مصطفى صادق ّ

األدب العريب ،أتثّر" الرافعي" يف هناية القرن التّاسع عشر وبداية القرن العشرين ابألجواء الثّقافية آنذاك،
الشعرية األوىل سنة ( 1902ديوان الرافعي) ،حيث أورد يف مق ّدمة
الشعر ،وصدرت له جمموعته ّ
فبدأ ينظم ّ
عرف الشعر بقوله( :إن أول الشعر اجتماع
هذا ال ّديوان جمموعة من املواقف النّقدية ّ
الّت تبنّاها؛ حيث ّ
ِ
البني ،فما الشعر إال لسا ُن
أسبابه ،إّنا يرجع يف ذلك إىل طبع صقلته احلكمةُ ،وفكر جلى صفحتَه ُ

ِ
فس) ،ويف سنّت  1904و  1905أصدر اجلزأين
القلب إذا طاب
ُ
القلب ،وسفري النفس إذا انجت الن ُ

الثّاين والثّالث.

متسك
إ ّن استقراء سريعا للمفاهيم ّ
شعره يف األجزاء الثالثة من ديوانه ،يكشف مدى ّ
الّت ينم عنها ُ

"الرافعي" ابلقيم العربية املوروثة ،مع التأثّر ابألفكار اجلديدة يف روحها العامة ،دون ال ّدخول يف التّفصيالت
الشعر العريب ،وهذا احلكم ينسحب عليه و على ّرواد اإلبداع آنذاك :البارودي ،أمحد
أو املساس بكيان ّ

للشعر كانت استباقية مقارنة مع غريه من جيله
شوقي ،حافظ إبراهيم...،وغريهم .غري أ ّن نظرة "الرافعي" ّ
الشعري.
نقدي ،كشف عنه يف مقدمة ديوانه ّ
ال ّذين كانوا ينظمون وال ينقدونّ ،أما هو فكان ينم عن وعي ّ
حتول إىل قارئ لشعراء عصره ،وكانت ّأول قراءة نقدية له يف
حتول "الرافعي" من النّظم إىل النّقد ،حيث ّ
ّ

الشعراء إىل طبقات مستشهدا على
مقالة بعنوان "شعراء العصر" ( )1905يف جملة "الثرّي"؛ رتّب فيها ّ

ترتيبه ،وقد جعل مرتبته ضمن الطّبقة األوىل وفيها "البارودي" و"حافظ"ّ ،أما الثّانية فجعل فيها "مطران"

الساحة األدبية.
غري رأيه يف "شوقي" واعتّبه أشعر ّ
و"شوقي" ،مثّ ّ
الشعراء ،وقد كان ملقالته هذه صدى على ّ
الشعر يتخلّف عن منزلته الواجبة
الّت جعلت ّ
يرى "الرافعي" أ ّن سقوط النّقد األديب من أقوى األسباب ّ

املتأمل يف
له يف النّهضة احلديثة؛ ّ
فالشاعر ال يكون لسا َن زمانه ّ
حّت يوجد معه النّاقد ال ّذي هو عقل زمنه .و ّ

سرية "الرافعي" – إبنصاف -جيد أ ّن مساره يف جمال ال ّدراسات األدبية مل يتباين كثريا بني البداايت
الّت
فالسمة الغالبة على أعماله ،أنّه كان ينافح هبا عن القدمي ،ويكشف عن خطأ املناهج ّ
والنّهاايتّ ،
حس مجايل مرهف لفنّان ابرع يف جمال البيان.
استُعريت ،كما برهن أبعماله عن ّ
إ ّن أغلب املواقف األدبية والنّقدية للرافعي ،قد تش ّكلت دفاعا عن اللّغة العربية؛ حيث كان العصر ال ّذي
يعيش فيه مليئا ابملتناقضات الفكرية إضافة إىل االستعمار اجلامث على أكثر بقاع العامل اإلسالمي ،فلم يكن
له سوى صفحات اجلرائد العربية يكتب فيها ،من ذلك "املؤيد ،اللواء ،الدستور" .ويصف
املشهد الثقايف ال ّذي عاش فيه "الرافعي" بقوله( :فقد كان حممد حسني هيكل
الدكتور"مصطفى هدارة"
َ
يكتب عن إيزيس ،مقاران بني العقائد الفرعونية الوثنية والعقائد السماوية ( )...وكانت رسالة الدكتور
منصور فهمي "وضع املرأة يف التقاليد اإلسالمية وتطوره" قائمة على منهج النقد التارخيي املتحرر من
أي قيد ديين ،وكانت سابقة على كتاب الدكتور طه حسني "يف الشعر اجلاهلي" ( )...وكان سالمة
موسى حيمل على العرب واإلسالم محلة شعواء ( )...و أمحد لطفي السيد الذي دعا إىل متصري اللغة
أو املواءمة بني العامية والفصحى ،مث االنتهاء إىل العامية املطلقة ،وجيهر عبد العزيز فهمي إبحالل
احلروف الالتينية حمل احلروف العربية).
مؤلفات الرافعي:
 ديوان الرافعي( :ثالثة أجزاء) صدرت طبعته األوىل بني سنّت  ،1906-1903وق ّدم لكل جزء منهاتدل على مذهبه و هنجه.
الشعر ّ
مبق ّدمة يف معاين ّ
 ديوان النظرات( :شعر) صدرت طبعته األوىل عام .1908 -ملكة اإلنشاء :كتاب مدرسي حيتوي على ّناذج أدبية من إنشائه ،أع ّد أكثر موضوعاته وهتيّأ إلصداره

يف سنة  ،1907ونشر منه بعض النّماذج يف ديوان النّظرات ،مثّ صرفته شؤون ما عن تنفيذ فكرته فأغفله.
 اتريخ آداب العرب( :ثالثة أجزاء) ،ط 1صدرت يف جزأين عام  ،1911وصدر ج 3بعد وفاتهبتحقيق "حممد سعيد العراين" ،وذلك عام .1940

 إعجاز القرآن والبالغة النبوية :وهو ج 2من كتابه "اتريخ آداب العرب".الصنعة،
احلب ،تغلب عليه ّ
 -حديث القمر :أصدره "الرافعي" يف أدب اإلنشاء ،وهو أسلوب رمزي يف ّ

أنشأه بعد رحلته إىل لبنان  ،1912حيث التقى ابآلنسة األديبة "ماري ين ـي" فكان بينهما ما كان.

 املساكني :سطور يف بعض املعاين اإلنسانية  ،1917أهلمه إايها ما كان يف مصر من أثر احلرب العامة. رسائل األحزان )1924( :كتاب يتحدث فيه عن شيء ممّا كان بينه وبني فالنة ،على شكل رسائليزعم أنّه من صديق يبثّه ذات صدره.
حب فالنة ،أو الطّور الثّاين من أطواره بعد القطيعة ،صدر بعد
 السحاب األمحر :وهو ج 2من ّقصة ّ

رسائل األحزان أبشهر.

الشعر اجلاهلي)
الرد على كتاب (يف ّ
 -حتت راية القرآن )1926( :مقاالت يف األدب العريب يف اجلامعة ،و ّ

لـ :طه حسني.

رد على "عباس حممود الع ّقاد" ،نشرته جملة "العصور".
 على السفود :وهو ّليصور
 أوراق الورد :اجلزء األخري من قصة حبّه ،يقوم على رسائل يف فلسفة اجلمال و ّاحلب ،أنشأها ّ
حاال من حاله فيما كان بينه وبني فالنة ،وممّا كان بينه وبني صديقته األوىل صاحبة "حديث القمر".
 وحي القلم( :ثالثة أجزاء) ،وهو جمموعة فصول ومقاالت و قصص ،كتب املؤلّف أكثره جمللة "الرسالة"القاهرية بني عامي ( )1937-1934طُبع منه جزءان يف حياته ،مثّ أُعيد طبعه مع اجلزء الثّالث أكثر من

مرة بعد موته ،وفيها :اليمامتان -الطفولتان -يف الربيع األزرق.
ّ

 رسائل الرافعي :وهي جمموعة رسائل خاصة كان يبعث هبا إىل "حممود أيب رية" ،وقد اشتملت على كثريالسياسة ورجاهلما.
من آرائه يف األدب و ّ
 السمو الروحي األعظم واجلمال الفين يف البالغة النبوية :وهو حبث نفيس أنشأه "الرافعي" استجابةلدعوة مجعية اهلداية اإلسالمية ابلعراق.

 موعظة الشباب( :مسرحية). رواية حسام الدين األندلسي( 1905 :مسرحية).الشايب ،وهو النشيد املعروف بـ"محاة
كما ألّف النشيد الوطين التونسي :بعد إضافة بيتني لـ :أيب القاسم ّ
احلمى".
وغريها من األعمال اخلالدة...

احملاض ـ ـ ــرة الرابعـ ـ ـ ـ ــة
الناق ـ ـ ـ ـ ــد :حممـ ـ ـ ـ ــد من ـ ـ ـ ـ ـ ــدور

يُع ّد النّاقد املصري األكادميي والباحث "حممد عبد احلميد موسى مندور" من ّرواد النّقد األديب

احلديث يف عامل األدب ،ملا بذله من جمهودات مقدرة يف جمال األدب والنّقدُ ،ولد سنة  1907يف قرية حتمل

حّت الثامنة من عمره ،انتقل بعدها
اسم عائلته (كفر مندور) ،شرقي الدلتا ،وكان قد درس بكتاتيب القرية ّ

إىل املدرسة االبتدائية ،ويُقال إنّه تل ّقى دراسته الثانوية مبدرسة "طنطا" حيث أمتّ هذه الدراسة سنة ، 1925

الّت افتتحت فيها ّأول جامعة حكومية يف مصر.
السنة ّ
ّ

ر ّشحه الدكتور "طه حسني" لبعثة دراسية إىل ابريس ،وحصل منها على البكالوريوس يف اللّغات
واآلداب الكالسيكية ،مع دبلوم معهد األصوات اللّغوية ،و دبلوم يف االقتصاد والتّشريع املايل ،بعدها أكمل
دراسة الدكتوراه حتت إشراف الدكتور "أمحد أمني" حول رسالته "النقد املنهجي عند العرب" ،فعُ ّني
لكن حبوثَه ودراساته ومقاالته اجلريئة ،أاثرت نوازع "العقاد وسيّد قطب
"مندور" ّ
مدرسا يف كلية اآلداب ،و ّ
الل" ،وهذا ما كان قد مجعه يف كتابيه – بعدئذ( -يف امليزان
وحممد خلف ّ
واألب أنستاس ماري الكرملي ّ

اجلديد) و(ّناذج بشرية).

أبهم مؤلَّفاته ومّتمجاته:
وقبل أن نذكر شيئا عن منهجه ،فال ب ّد لنا ّأوال أن نورد قائمة ّ
 )1النقد املنهجي عند العرب .1943
 )2يف امليزان اجلديد .1944
ّ )3ناذج بشرية .1944
 )4يف األدب والنّقد .1949
 )5مسرحيات شوقي -خليل مطران-إبراهيم املازين 1954.
 )6ويل ال ّدين يكن -إمساعيل صّبي 1956

 )7جولة يف العامل االشّتاكي -األدب ومذاهبه 1957
 )8مسرحيات عزيز أابظة -قضااي جديدة يف أدبنا احلديث -الثقافة وأجهزهتا 1958

 )9مسرح توفيق احلكيم 1961
 )10املسرح -النّقد والنقاد املعاصرون -األدب وفنونه 1963
 )11يف املسرح املصري املعاصر 1971

الشعر-
 )12الكالسيكية واألصول الفنية للدراما -الشعر املصري بعد شوقي -فن ّ
املسرح النّثري (د ت).
 )13دفاع عن األدب جلورج ديهاميل (مّتجم) 1948
 )14من احلكيم القدمي إىل املواطن احلديث (مّتجم) 1949
 )15نزوات مراين واللّيايل لـ :ألفريد دي موسييه (مّتجم) 1959
 )16مدام بوفاري لـ:فلوبري (مّتجم) 1960
 )17منهج البحث يف األدب واللّغة لـ :النسون و مايني (مّتجم) 1964

 )18يف املسرح العاملي (مّتجم) (د ت)
 )19اتريخ إعالن حقوق اإلنسان لـ :ألبري ابيني (مّتجم) (د ت)
الّت تتب ّدل
نتعرف على املقاييس النّقدية لـ" :حممد مندور" ،و ّ
ومن خالل هذه الكتب ميكننا أن ّ

لعل السبب يف ذلك يعود إىل نشوء تيارات نقدية خمتلفة ألقت بظالهلا على
من مرحلة إىل أخرى ،و ّ

الزمن وكثرة اطّالعه ومناقشاته ،تظهر عنده بعض
النّقد والن ّقاد ،إضافة إىل ذلك فإ ّن النّاقد و مبرور ّ
عما كانت عليه يف مقتبل عمره ،فهاهو يقول بنفسه عن منهجه:
األفكار واملفاهيم ،و ّ
الّت ختتلف ّ
(مل يتكون مذهيب يف النقد نتيجة لدراسايت األدبية يف مصر واخلارج وحدها ،بل اشرتكت جتارب

يف احلياة أيضا يف تكوين هذا املذهب ،ولذلك يصح القول إنه قد تطور مع اتساع جتارب يف
الثقافة واحلياة شيئا فشيئا على مر األّيم وعلى ضوء مزاوليت الفعلية للنقد).
و ّأول منهج نقدي عند "مندور" يف بداية حياته هو "املنهج الذوقي التأثري"؛ حيث يذكر أ ّن

حّت
ظل قائما وضروراي ّ
أقدم منهج للنّقد ظهر يف التاريخ القدمي قد كان املنهج "التأثّري" ،وقد ّ

كل ما طرأ عليه هو أنه قد أصبح يُعتّب مرحلة ضرورية وأساسية و ّأولية يف النّقد ،ولكنّه
عهده ذاك ،و ّ

تفسر و تّبّر
ليس النّقد كلّه ،وال ميكن االكتفاء به و الوقوف عنده ،بل جيب أن تتبعه مرحلة أخرى ّ
حّت نستطيع إقناع الغري
الّت نتل ّقاها عن العمل األديب أبصول ومبادئ موضوعية عامةّ ،
التّأثريات ّ
بسالمة أتثّراتنا وصدقها وشرعيتها.

يذكر "حممد مندور" أ ّن ال ّذوق ليس معناه النّزوات التح ّكمية ،وجانب كبري منه ما هو ّإال
الضوء وتعليلها ،ويضيف "مندور" أ ّن أساس النّقد
رواسب عقلية وشعورية نستطيع إبرازها إىل ّ
كل نقد أديب الب ّد أن يبدأ ابلتأثّر ،وذلك ألنّه
األديب ال ميكن ّإال أن يكون التّجربة ّ
الشخصية ،وأ ّن ّ

الشخصي والتّجربة املباشرة إلدراك حقيقة ما إدراكا صحيحا.
ال ميكن االستغناء عن ال ّذوق ّ

فن دراسة األساليب ومتييزها ،وذلك على أن
و يذكر"مندور" أ ّن النّقد األديب يف ّ
أدق معانيه هو ّ

نفهم لفظة األسلوب مبعناها الواسع ،فليس املقصود بذلك طرائق األداء اللّغوية فحسب ،بل
املقصود منحى الكاتب العام وطريقته يف التّأليف والتّعبري والتّفكري واإلحساس .كما يذكر أ ّن اعتماد
الشخصية مل مينع من ظهور مذهبني كبريين :أحدمها النقد الذايت أو التأثري،
النّقد على التجربة ّ
واآلخر :النقد املوضوعي.
عرف "مندور" النقد الذايت أبنّه النّقد القائل أب ّن األدب مفارقات وأ ّن التعميم فيه خطر ،وأ ّن
يُ ّ

تصح لدى
جانبا كبريا من ال ّذوق ال ميكن تعليله ،والب ّد أن يظل يف النّهاية غري حمول إىل معرفة ّ
كل نقد هو
ّ
الغري.أما النقد املوضوعي فهو على العكس من ذلك ،إذ يقول "مندور" إ ّن األصل يف ّ

تطبيق أصول مرعية ،وقواعد عقلية ال تّتك جماال لذوق شخصي أو حت ّكم فردي ،وليس معىن النّقد
املوضوعي أ ّن هذه القواعد تُطبَّق آليا ،وإّّنا العّبة ابستخدامها.وهكذا يدخل العنصر الشخصي يف
النّقد املسمى املوضوعي ،كما أ ّن العنصر العقلي ال ّذي الب ّد منه لتدعيم ال ّذوق يكون اجلانب
املوضوعي يف النّقد ال ّذايت.
من اخلطوات األوىل يف منهج "مندور" التأثّري ،تعريفه لألدب حيث إنّه ( العبارة الفنية عن
كل شيء صياغة ملوقف إنساين ،وأ ّن
كل أدب هو قبل ّ
موقف إنساين ،عبارة موحية) ،ويذكر أ ّن ّ

الصياغة يّتّكز موقف الكاتب ممّا أمامه من عامل النّفس ،أو عامل
بني األمرين رابطة وثيقة ،إذ يف تلك ّ

الشخصي ال ّذي مييز األدب عن التّفكري
الّت خيتار ،ينساب ذلك العنصر ّ
الصيغة ّ
الطّبيعة ،ويف ّ
اجملرد ،فهو يضيف إىل موضوع مشاهدته عنصرا من نفسه ،أو يتلقى منه عنصرا ،ومن متازج
ّ

الصور
الّت ّ
الصور ّ
حتقق وحدته النفسية أو تصل بينه وبني العامل اخلارجي ،وأ ّن لتلك ّ
العنصرين خترج ّ

عناصر هذا األدب ثالثةّ ،احتدت مجيعها يف وحدة متينة هي
قدرة على اإلحياء .وجيعل "مندور"
َ
وحدة "الفن" ،والعناصر هي :العبارة الفنية -املوقف اإلنساين -قوة اإلحياء.
بعده عن األلفة ،فهو قلّما يهمس وذلك
يرى "مندور" أ ّن أكّب نقص يف األدب العريب هو ُ
الصياغة أو التّفكري ،لذا فإ ّن كثريا من الكتّاب
لضعف اإلخالص فيه وغلبة اجلهارة عليه ،سواء يف ّ

أدهبم مهموسا على حنو ما أتت معظم اآلداب اخلالدة.
السذاجة ليأيت ُ
يف حاجة إىل التّواضع بل إىل ّ

الّت استند عليها يف منهجه النّقدي التأثّري ،مؤّكدا
ودعوتُه لألدب املهموس هي إحدى املرتكزات ّ

على ذلك بقوله (:فنحن حباجة إىل أن هنمس ،حنن يف حاجة إىل التواضع اإلنساين األليف
القريب إىل النفوس ،حنن يف حاجة إىل أدب إنساين صادق خملص).
فالشاعر القوي
الضعفّ ،
ويتح ّدث عن األدب املهموس؛ فيذكر أ ّن اهلمس يف ّ
الشعر ليس معناه ّ

الّت
هو ال ّذي يهمس
فتحس صوته خارجا من أعماق نفسه يف نغمات حارة ،ولكنّه غري اخلطابة ّ
ّ
الصدق وعن القلوب.
تغلب على شعران فتفسده ،إذ تبعد به عن النّفس ،عن ّ
"حق النّاقد وواجبه يف تفسري األعمال األدبية على ضوء احلالة النّفسية لألديب،
مل يُنكر "مندور ّ

أي
ومقومات تلك احلالة ،ولكنّه أنكر على النّقاد أن يستعريوا يف النّقد األديب منهجا أيخذونه عن ّ
ّ
حق النّاقد
علم آخر ،وذلك أل ّن للنّقد منهجه اخلاص النّابع من طبيعة األدب ذاهتا .كما مل يُنكر ّ

وواجبه يف توسيع ثقافته حبيث تشمل ال ّدراسات النفسية والتارخيية واالجتماعية والعلمية ،ولكنّه

أي حماولة إلقحام نظرايت تلك العلوم على األدب واألدابء حماولة إلباسها لألدابء قسرا.
أنكر عليه ّ
تطرق "مندور" لشعراء "الديوان" وهم" :العقاد واملازين وشكري" ،وال ينكر عليهم اجتهادهم يف
ّ

دراسة الشعر العريب القدمي ويف االطّالع على األدب االجنليزي ،ويذكر أ ّن مدرسة "الديوان" تتميّز

على مدرسة "مطران" من انحية الذاتية واملوضوعية ،فـ" :مطران" قائد الشعر املوضوعي احلديث
ال ّذي ميزج بني الوصف والدراما والتّصوير ،بينما جتنح مدرسة "الديوان" حنو شعر الوجدان ال ّذي
الشاعر وتلون املوضوع كله أبحاسيسها اخلاصة ،أو تستخدمه للتعبري عن
تطغى عليه شخصية ّ
الشخصية.
آرائها ّ
وهكذا فقد طبق "مندور" بعض املقاييس النّقدية ،حيث جنده أفرد حيزا واسعا ملنهجه النّقدي
التأثّري وخباصة يف حديثه عن وظيفة النّقد والن ّقاد.

احملاضـ ـ ـ ـ ـرة اخلـ ـ ـ ـ ـامسـ ـ ـ ـة
الن ـ ـ ـ ـاقد :عب ـ ـ ـ ـ ــاس حمـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــود العق ـ ـ ـ ـ ـ ــاد

العقاد ( )1964-1889أحد القمم املؤثّرة يف األدب العريب احلديث إبداعا ونقدا ،وهو عصامي يف
تكوينه الثّقايف ،بدأ شاعرا جم ّددا ،ومارس النّقد والبحث ،فأعطى املكتبة العربية ثالثة ومثانني كتااب ،وخاض
معارك نقدية عّب مراحل عمره .إسهامه النّقدي ومتابعاته التّطبيقية تشمل كافة فنون القول قدميا وحديثا،
عربيا وعامليا ،وموقفه الفكري عريب إسالمي جم ّدد ،يتّخذ من العقل واملنطق أساسا لطروحاته.
بدأت عبقرية العقاد منذ نعومة أظفاره يف حبّه للكتب ،فنراه يف صباه ي ّدخر املال القليل من أجل اقتناء

الكتب ،وهبذه الطّريقة اقتىن الكثري من ّأمهات كتب األدب العريب مثل( :أدب الكاتب ،البيان والتبيني،

األمايل ،العقد الفريد ،وغريها) ،ويذكر الع ّقاد أ ّن تلك النّدرة يف حصوله على الكتاب علّمته طريقة مفيدة

مؤداها أ ّن قراءة الكتاب الواحد ثالث
ج ّدا يف القراءة والتّحصيل واالستيعاب مل يزل يلتزم ب ـها طوال حياتهّ ،

مرة واحدة.
مرات أجدى وأنفع للقارئ من قراءة ثالثة كتب ،يقرأ ك ّل كتاب منها ّ
ّ

فتنوعت من مثّ جوانب عطائه وإبداعه
تنوعت جوانب شخصية "العقاد" وتع ّددت قدراتهّ ،
ولقد ّ

كل جمال أدىل بدلوه
للمكتبة العربية واإلسالمية واإلنسانية ،واملتتبّع لتلكم اجلوانب يدرك اإلجادة والتثبّت يف ّ

املتخصصني فيه ،ومن جوانب شخصيته جند :العقاد الشاعر ،العقاد الناقد ،العقاد
حّت لّتاه ينافس
فيهّ ،
ّ

اللغوي ،العقاد السياسي ،العقاد الباحث يف الثقافة العلمية ،العقاد املفكر اإلسالمي ،فضال عن خّبته

الصحافة وأجرى ّأول حوار صحفي مع ا ّلزعيم "سعد
الصحافة واإلعالم ،حيث بدأ العمل العام يف ّ
يف جمال ّ

زغلول" ونُشر يف جملة "الدستور".

الّت ترجم من خالهلا نظرته اجلديدة
اهب العقاد يف مقتبل حياته الثّقافية موهبةُ الشعرّ ،
تتص ّدر مو َ

الشعر وجماله ،كما بلورهتا النّظرة النّقدية
للشعر ،كما جعل من شعره تطبيقا عمليا آلرائه النّقدية ملفهوم ّ
ّ
ضمه كتابه "شعراء مصر وبيئاهتم يف اجليل املاضي".
ملدرسة ال ّديوان وكتاابته النّقدية ّ
الّت من أمهّها ما ّ
إ ّن كون العقاد انقدا قد غلب على جوانب كثرية من جوانب اإلبداع لديه ،وجتلّى ذلك يف جممل اآلراء
الشعر و ّاجتاهاته ،كما كان له دور ابرز يف خدمة
الصحف األدبية مع خمتلف مدارس ّ
النّقدية ّ
الّت بثّها يف ّ

الشريف واحلضارة والعلم واألدب؛ حيث ألّف كتابه "لغتنا الشاعرة" ال ّذي
الضاد ،وهي لغة الوحي ّ
لغة ّ

كل تعريف.
كشف من خالله عن جوانب العبقرية يف لغة ّ
غّن عن ّ
الضاد ،ونشاطه يف جممع اللّغة العربية ّ
املؤسسني والفاحتني يف ضوء
وأبرز ما ّ
يدل على عبقرية "العقاد" تناوله لعظماء اإلسالم وقادته ّ
األجالء ّ

الشخصية
الشخصية ووضعه مفتاحا وصفة نفسية حمورية للولوج إىل تفسري عظمة ّ
املنهج النّفسي ،يف حتليل ّ
تفردها ،حيث ق ّدم هذه األعمال يف سلسلة أمساها بـ ـ ـ ـ ـ "العبقرّيت"  .كما كانت له إسهامات كثرية
وسر ّ
ّ

يف معارك التّدافع احلضاري بني اإلسالم وخصومه من أذانب الثّقافة األجنبية املعادية لوجودان وحضارتنا.
وممّا يُذكر للع ّقاد أيضا يف جمال الفكر اإلسالمي فضال عن (العبقرايت) كتب أخرى كثرية منها( :حقائق

اإلسالم وأابطيل خصومه ،التفكري فريضة إسالمية ،عقائد املفكرين يف القرن العشرين ،بالل داعي

السماء ،املرأة يف اإلسالم ،اإلنسان يف القرآن الكرمي ،عاهل جزيرة العرب امللك عبد العزيز)..... ،
وغريها من الكتب القيّمة.
تُع ّد "مجاعة الديوان" من أهم املدارس النّقدية يف العصر احلديث ،واالنطالقة احلقيقية حلركة التّجديد يف
ضجة كبرية يف األدب والنّقد .ق ّدم "العقاد" و"املازين" كتااب امسه "الديوان"،
ّ
الشعر العريب ،وقد أحدثت ّ

ضمت هذه اجلماعة ثالثة شعراء (العقاد ،إبراهيم عبد القادر
وال ّذي كان شعلة االنطالقة النّقدية  ،وقد ّ

املازين ،عبد الرمحان شكري) ،أتلّقت هذه املدرسة مابني .1912-1909

تعود كلمة "الديوان" إىل كتاب "الديوان يف األدب والنقد"؛ وهو سلسلة أجزاء أدبية ونقدية من وضع
النّاقدين (العقاد واملازين) ،صدر منه جزءان .ومن أهداف هذا الكتاب هدم كل األصنام األدبية املعروفة يف

تعرض "املازين" إىل نقد "شكري" يف الكتاب
ذلك العصر ،وعلى رأسها أمري ّ
الشعراء "أمحد شوقي" ،كما ّ
نفسه ،حاول فيه أن يهدمه شاعرا وإنساان.

استم ّدت هذه اجلماعة مبادئها من األدب اإلجنليزي ،ولقد أتثّر "العقاد" ابملدرسة الرومانتيكية
الّت جاءت مببادئ نقدية جديدة  ،ومنه فقد جاءت مدرسة ال ّديوان مقاومة لفكرتني أساسيتني
اإلجنليزية ،و ّ

مها:

 -فكرة القومية يف األدب العريب وطريقة فهمها على حنو شكلي ضيّق ،أو على حنو إنساين واسع ،وهذا

النّحو األخري هو ال ّذي تدعو إليه هذه املدرسة.

الّت يصفها "الع ّقاد" ابلعقم.
 فكرة االشرتاكية ّخيص مسار القصيدة العربية ،بعد تكوين
امتلك العقاد يف كنف مدرسة الديوان نظرة جتديدية فيما ّ

ثقافة ذات بعد تراثي عميق وثقافة أجنبية غربية أثّرت على شكل القصيدة ولغتها وبنائها ،وامتازت هذه
الشعر العريب.
املدرسة خبصائص ميّزهتا عن املدارس األدبية يف ّ
 -1الشعر:
الصادق ،وهو حتديد يتألّف من عنصرين
الشعر هو التّعبري اجلميل عن ّ
ترى مجاعة ال ّديوان أ ّن ّ
الشعور ّ

الشعور ،واثنيهما عنصر التّعبري.
أساسيني ،أوهلما ّ

الشعر ابلعواطف ،يقول:
فمثال جند "املازين" يربط ّ
وما الشعر إال صرخة طال حبسها

يرن صداها يف القلوب الكوات

الصدد:
ويقول "عبد الرمحان شكري" يف هذا ّ
أال ّي طائر الفردو
 -2النقد:

س إن الشعر وجدان

يتح ّدد مفهوم النقد عند مجاعة الديوان من خالل تعريف "العقاد" له أبنّه( :التمييز ،والتمييز ال يكون
إال مبزية ،والبيئة نفسها تعلمنا سننها يف النقد واالنتقاء حني تفضي عن كل ما تشابه وتشرع إىل ختليد
كل مزية تنجم يف نوع من األنواع ،فسواء نظران إىل الغرائز اليت ركبتها يف مزاج األنثى أو إىل الغرائز
اليت ركبتها يف مزاج الفنان – وهذان مها املزاجان املوكالن ابإلنتاج والتخليد يف عاملي األجسام
واملعاين -فإننا جند الوجهة يف هذا أو يف ذاك واحدة ،والغرض هنا وهناك على اتفاق).
كما أوجبت مجاعة ال ّديوان االعتماد على الذوق ،فالعقل وال ّذوق أساسان ال ب ّد منهما يف نقد األدب،
مكمل لآلخر.
وكالمها ّ
ومن اآلراء اجلديدة يف بناء القصيدة:
 اخليال والتّشبيه :فاخليال والتشبيه واللّغة هلم دور فعال يف بناء ونشوء الصورة الشعرية ويف تطورها وحتقيقالغاية املرجوة منها.
 الوحدة العضوية. الوزن والقافية.الشعرية.
 اللّغة ّالصناعة اللّفظية اململة واملتكلفة ،وأن يكون
يتحرر األدب من ّ
 الطّبعة و ّالصنعة :اندت مجاعة الديوان أبن ّ

الروح هو ال ّذي ينبغي أن يهتم به األديب والشاعر.
املعىن املنبعث من ّ

احملاضـ ـ ـ ـ ـرة السادسـ ـ ـ ـة
الناق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد :ط ـ ـ ـ ـ ــه حسيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

ُولد "طه حسني" عميد األدب العرب سنة  ،1889يف قرية صغرية وسط صعيد مصر ،تُدعى "عزبة

الكيلو" ،يف أسرة فقرية كبرية العدد ،وقد اختلفت املراجع يف حتديد إصابته ابلعمى ،فالبعض يرى أنّه فقد
السادسة.
بصره يف الثّالثة من عمره ،بينما يرى البعض اآلخر أنّه فقده يف ّ
سن ّ
لقد كانت كلمات صديق والده بعد ذلك ؛ أب ّن "طـ ـ ـ ـه" ال يصلح ّإال أن يكون مقرائ للقرآن عند املقابر
ويتص ّدق عليه النّاس ،جعلته يُصاب بصدمة عنيفة ،ويشعر أبمل دفني داخله ،فصار طفال انطوائيا ،لكنّه كان

الّت تُلقى يف
ّ
أصر على حضور ال ّدروس ّ
جادا فحفظ القرآن الكرمي ،وأتقن جتويده ،وهو ابن سبع سنوات ،و ّ
ُكتّاب القرية ،وانصرف منذ طفولته املب ّكرة إىل االستماع إىل القصص واألحاديث ،وانضم إىل رفاق أبيه يف
ندوة العصر يف فناء البيت ،يستمع إىل آايت القرآن وقصص الغزوات والفتوح وأخبار عنّتة والظّاهر بيّبس
الصاحلني ،فنشأ على خلفية واضحة وجلية ،وثقافة كبرية ومتميّزة يف التّاريخ العريب
النساك ّ
وأخبار األنبياء و ّ

اإلسالمي القدمي.

التحق ابألزهر وعمره ثالثة عشر عاما ،وهناك درس علوم ال ّدين والفقه والنّحو واألدب على يد عدد
وابلرغم من فقدانه لبصره ّإال أنّه أوتـ ـ ـ ـي من ّقوة اإلرادة ،فكانت مسرية حياته املهنية مدهشة؛
من ّ
الشيوخّ .
ومؤسس
فمن طالب يف األزهر ،ودكتور يف السوربون ،إىل أستاذ يف كلية اآلداب ابلقاهرة ،مثّ عميد هلاّ ،
جلامعة اإلسكندرية ،فرئيس هلا ،وأخريا وزيرا للمعارف.

ابلتعرف على بيئة املستشرقني عندما بدأ خيتلف إىل اجلامعة األهلية عند افتتاحها،
بدأ "ط ــه حسني" ّ

تضم عددا من املستشرقني الفرنسيني و اإليطاليني ك" :جويـ ـدي  ،ليتمـ ـان ،انلين ـ ـو" ،فقد وجدوا
وكانت ّ
فيه شااب طموحا انقما على األزهر ،فعملوا على إشباع نفسه ابآلمال يف بيئة الغرب وغرس الكراهية لبيئ ـ ـة

املتمردة يف الظّهور ،حيث بدأ يتّبّم
األزهر مثّ اإلسالم نفسه .وبذلك بدأت مالمح شخصية "طه حسني" ّ

من حماضرات معظم شيوخ األزهر االتّباعيني ،فاقتصر على حضور بعضها فقط ،ومن مثّ مل يقتصر اهتمامه
الزمان
على تعليم األزهر فقط ،بل ّاجته إىل املوروث األديب فحفظ "مقامات احلريري و مقامات بديع ّ
اهلمذاين".

ملـ ـ ـ ـ ـا فتحت اجلامعة املصرية أبواهبا ،ترك "طه حسني" األزهر والتحق ب ـ ـها ومسع دروس "أمحد زكي ابشا"
يف احلضارة اإلسالمية ،فملك عليه عقله وقلبه كلّه ،فكان بذلك دخوله إىل اجلامعة املصرية بداية مرحلة
الرؤية وحتديد اهلدف.
جديدة يف تل ّقي العلوم وتثقيف النّفس ،وتوضيح ّ
ترك "طه حسني" حني غادر هذه احلياة أكثر من ثالمثائة ومثانني كتااب من الكتب القيّمة ،يف األدب

والنّقد والعديد من األعمال اإلبداعية ،وقد متيّزت بلون خاص يف التّأليف والطّرح ،ومعاجلة ما يدور يف واقعه

الشخصي خاصة ،والواقع االجتماعي ال ّذي كان يعيشه بصورة عامة .ومن هذه املؤلّفات" :األّيم ،الوعد
ّ

احلق ،املعذبون يف األرض ،يف الشعر اجلاهلي ،كلمات ،نقد وإصالح ،من األدب التمثيلي اليوانين ،طه
حسني واملغرب العرب ،دعاء الكروان ،حديث األربعاء ،صوت أب العالء ،من بعيد ،على هامش
السرية ،يف الصيف ،ذكرى أب العالء ،فلسفة ابن خلدون االجتماعية ،الدميقراطية يف اإلسالم ،يف
األدب اجلاهلي".
كان سخط "طه حسني" واضحا على تقاليد جمتمعه و عادات أبناء وطنه ،فكان إنتاج "األّيم" سرية
متطور،
ذاتية ّ
تعّب عن سخط كاتبها على واقعه االجتماعي ،خاصة بعد أن عرف احلياة يف جمتمع غريب ّ
الّت كانت سببا يف فقده بصره،
للريف املصري ،ال ّذي تسوده اخلرافة واألساطري والتّقاليد ّ
بينما كان انتماؤه ّ
املؤسسات التّقليدية املتمثّلة يف "ال ُكتّاب واألزهر" ،كل هذه العوامل ولّدت يف نفسه
ابإلضافة إىل سلطة ّ

شعورا ابملرارة ،وإحساسا عميقا ابلتخلّف ،وإصرارا أكّب على ال ّدعوة إىل التّجديد والتّطوير ،وعدم التّقليد
الضعفاء واجلهلة من النّاس.
واالتّـ ـباع ال ّذي ال يوجد ّإال يف عقول وقلوب ّ
بدأ "طه حسني" أتليفاته األدبية والنّقدية بكتابه "ذكرى أب العالء" ال ّذي انل به درجة ال ّدكتوراه من
اجلامعة املصرية ،ويُع ّد الكتاب ّأول حبث أديب يعتمد على منهج حديث ،وهو عبارة عن عرض شامل حلياة

الفيلسوف العريب "املعري" ،هذا من انحية ،ومن انحية اثنية عرض شعره ونثره وعقيدته وفلسفته وبيئته
السياسية والفكرية يف عصره.
واحلياة ّ
االجتاهات "التّارخيية والبيوغرافية والنّفسية" يف
إذن نرى "طه حسني" يف هذا الكتاب قد مجع بني ّ
ومؤرخوه ّنوذجا جديدا يف ميدان ال ّدراسات
منهجه لدراسة هذا البحث األديب ،ال ّذي اعتّبه دارسو األدب ّ

فعاال يف نشأة النّقد األديب احلديث
األدبية والنّقدية ،وهكذا فقد أسهم "طه حسني" ببحثه هذا إسهاما ّ
وتطوره يف مصر والعامل العريب.
ّ

لقد كانت املفاهيم آنذاك ال هتضم هذا اللّون من البحوث اجلديدة ،فكان ال ب ّد أن تصطدم آراؤه
السائدة ،فأخذ هؤالء يكتبون ض ّده املقاالت وال ّدراسات ،وأشار "طه حسني"
اجلديدة ابملدرسة التّقليدية ّ

إىل هذا يف مق ّدمات الطّبعات التّالية للكتاب ،حيث قال( :لقد كنت أود لو وجدت فيما كتبوا شيئا
يستحق أن يسطر أو يُناقش ،ولكين آسف األسف كله ،ألين مل أجد فيما كتبوه إال شتما وسبا،

ومناهج يف التفكري عتيقة).

استمر "طه حسني" يبدي آرائه التّجديدية يف دراسة األدب العريب يف جرأة وصالبة ،فهو يريد أن ينشئ
شرعة جديدة لألدب والفكر العريب عامة ،ويريد أن يدخل منهجا جديدا على األدب العريب يف ذلك
الوقت ،وهو "املنهج التارخيي" الوثيق ،فيزعزع بذلك املسلّمات التّقليدية املوروثة فيما يتّصل ابألدب
عما فيه من انتحال ،وما هلذا االنتحال من دوافع وأسباب ،وهو يريد أن يضع مصر
اجلاهلي ،ويكشف ّ
سمى ابلنّقد الفيلولوجي املعروف جيّدا للعقل األورويب.
مرة األساس املتني ملا يُ ّ
ّ
وألول ّ

ويرى "طه حسني" يف حبثه هذا أ ّن الباحث يف األدب ّإما أن يقبل ما قاله القدماء يف األدب واترخيه،

وإما أن يعيد البحث فال يقبل شيئا ممّا قاله القدماء ّإال بعد تثبّت وحتقيق ،وهذا األخري هو ما ارتضاه "طه
ّ

حسني" لنفسه ،فبدأ حبثه ابلشك يف األدب اجلاهلي ،مثّ انتهى إىل القول أب ّن الكثرة املطلقة من هذا األدب

الصحيح قليل ج ّدا ،وال ينبغي االعتماد عليه
منحولة بعد ظهور اإلسالم ،وأ ّن ما بقي من األدب اجلاهلي ّ
الصحيحة للعصر اجلاهلي.
الصورة األدبية ّ
يف استخراج ّ

ت ّبىن "طه حسني" منهج "ديكارت الشكي الفلسفي" ،هذا املنهج ال ّذي يعتمد يف ش ّقه األكّب على

الشك املنهجي؛ ال ّذي يقوم على فكرة أساسية مفادها عدم التّسليم مبا وصل إليه األقدمون من نتائج ،إّّنا
كل أعماهلم للنّقد ،ويستند هذا املبتغى على ثالث خطوات أو قواعد منهجيةّ ،أوهلا ّأال
جيب أن ختضع ّ

السبق إىل احلكم
يقبل شيئا ما على أنّه حق ،ما مل يعرف يقينا أنّه كذلك مبعىن أن يتجنّب بعناية ّ
التهور و ّ

أي جمال
قبل النّظر وال يدخل يف أحكامه ّإال ما يتمثّل أمام عقله يف جالء ومتيز ،حبيث ال يكون لديه ّ
لوضعه موضع الشك.

الشعري اجلاهلي وغريه من
الّت حرص "طه حسني" على توضيحها أثناء مقاربته للنص ّ
وهي القاعدة ّ

الشاك يف طروحاهتا
املتون؛ إذ مل يقف من دراسات األقدمني موقف املسلّم املعتقد ،بل وقف منها موقف ّ
األمة العربية يف قضية
األمة اليواننية و ّ
مرة أخرى حني ميايز بني تراث ّ
ويف نتائجها ،األمر ال ّذي نلمسه ّ

للشبه بينهما.
الشعر ،فخلص إىل أ ّن مجلة من األمور جعلت من هذه القضية موضعا ّ
انتحال ّ

ومنه فإ ّن املنهج النّقدي ال ّذي اراتده "طه حسني" كان مغايرا ملا متّ اعتماده سابقا عند ابقي النّقاد

الّت اشتغل عليها مل تكن صغرية أو هيّنة يف كافة
املدونة ّ
الّتاثية ّ
العرب سواء القدامى أو احملدثني ،وأ ّن ّ

مناحيها ،سواء اجلانب املعريف أو الكم اإلبداعي ال ّذي متّت مسائلته.

احملاضـ ـ ـ ـ ـرة السـ ـابعـ ـ ـ ـ ـة
النـ ـ ـ ـ ـاقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد :سي ـ ـ ـ ـد قط ـ ـ ـب

الرواد من أمثال طه حسني
ينتمي "سيد قطب" إىل اجليل الثّاين من الن ّقاد يف مصر ال ّذي جاء بعد جيل ّ

والعقاد وغريهـ ـ ـما ،فهو حيتل مكانة ابرزة يف احلركة األدبية يف مصر آنذاك ملا ق ّدمه من جهد ومسامهة

فعال ـ ـ ـةُ .ولد سنة  1906مبنطقة "موشا" التّابعة ملديرية "أسيوط" ،نشأ يف كفالة والده ال ّذي كان رجال
ّ

متعلّما ذا نزعة دينية قوية ،يف أسرة ليست عظيمة الثّراء لكنها عظيمة االمتياز ،كما كانت والدته أيضا من
أسرة عريقة مماثلة ألسرة والده.
السادسة أدخله والده مدرسة القرية ،ومبا أنّه كان ابن "وجيه القرية" ،فقد أراد املسئولون
السنة ّ
ملا انهز ّ

لكن
السنة العاشرة من أعمارهمّ ،
إكرامه ،وهلذا وضعوه يف الصف ّ
الرابع مباشرة مع الطالب ال ّذين قاربوا ّ
ابلتدرج
مدير املدرسة نصح والد "قطب" أبن يبدأ و ُ
السنة التّحضريية ،ويواصل دراسته ّ
لده ال ّدراسة من ّ

املعهود .حفظ "قطب" القرآن الكرمي كامال وعمره عشر سنوات ،األمر ال ّذي أثّر إجيااب يف استقامة لسانه،
وقوة لغته ،وحيوية بيانه ،واستقرار حقائق القرآن يف ال شعوره.
ّ
التزود من املعرفة والثّقافة ،فكان حيرص على شراء ما
حب املطالعة والقراءة ،و ّ
نشأ "قطب" على ّ

يود قراءهتا من أهل
متجول للكتب ،يقرؤها بسرعة مثّ يعريها إىل من ّ
يستطيعه من الكتب ّ
الصغرية من ابئع ّ

الّت كان حيرص عليها
القرية ،كما نشأ على العبادة والتديّن ،واعتاد ارتياد املساجد ألداء صالة اجلماعة و ّ
الوعاظ وهو الطّفل
منذ بلوغه العاشرة من عمره ،كما كان حيضر دروس الوعظ ،ويقف أحياان ملناقشة ّ

الصغري.
ّ

متحصال على ليسانس يف اللّغة العربية وآداهبا ،حيث
خترج "قطب" من جتهيزية دار العلوم سنة ،1929
ّ
ّ

مل يكن يف هذه ال ّدار طالبا خامال ،بل كان يدير النّقاشات األدبية والنّقدية بني الطّلبة ،كما حظي بتقدير
كبري من قبل أساتذته.

عُ ّني "قطب" "مدرسا" يف العديد من املدارس ،وكذا يف وزارة املعارف ،وعند عودته من أمريكا عُ ّني

انضم إىل "اإلخوان
بوظيفة "مراقب مساعد" مبكتب وزير املعارف مثّ مبركز البحوث الفنية واملشروعاتّ .

حبل مجاعة اإلخوان املسلمني،
س قيادة الثّورة ّ
املسلمني" يف مطلع عام  ،1953ويف سنة  1954أمر جمل ُ
وذلك بعد تفاقم اخلالف بينهم وبني "مجال عبد الناصر" ،حيث متّ اعتقال "سيّد" مع جمموعة من

اإلخوان .ويف سنة  1957متّ إعدامه بعد أن عاىن من األمراض والتّعذيب ما عاىن.

ارتبطت املمارسة النّقدية عند "سيد قطب" ابملقالة ،بل إ ّن ّأول مقالة نشرها عن (غزل الشيوخ يف رأي

وظل نقده
العقاد) عام  ،1928حيث كانت نقدا أدبيا من حيث هو مناقشة لألدب وطرائقه يف التّعبريّ ،

تكوان من بعض
من البداية إىل النّهاية يعتمد على املقالة ،بل إ ّن أبرز كتابني يف النّقد نشرمها يف حياتهّ ،
مقاالته املنشورة ،ما جعله حيتل موقعا مرموقا يف جمال النّقد األديب احلديث.

لعل من املناسب أن نناقش نشاط "سيد قطب" النّقدي من ثالث زوااي" :نظرية األدب ،النّقد
و ّ

التّطبيقي ،املعارك".

 -1نظرية األدب:
يف عام  1932نشر "قطب" كتااب صغريا بعنوان "مهمة الشاعر يف احلياة وشعر اجليل احلاضر"؛ حيث
الّت ختاطب العاطفة بعد املوسيقى والغناء ،وقبل التّصوير
تتلخص رؤيته ّ
ّ
للشعر يف أنّه أحد الفنون اجلميلة ّ

ومسوه ومجاله ،أل ّن اإلغراق يف
والنّحت ،وكلّما قلّت الوسائط بني ّ
الشعر والعاطفة يف اخلطاب ،ازداد نبله ّ

السمع والبصر ،يبعدانه عن جوهره العارف ابحلقيقة ،ومع
النّظرايت واحلكم اجلافة ،واالقتصار على خماطبة ّ

فالشاعر أعرف ابحلقيقة من الفيلسوف ،وخيتلف عنه يف التّعبري.
ذلك ّ

الشعر عنده ووظيفته هي :التغّن املطلق مبا يف النّفس من مشاعر وأحاسيس وانفعاالت ،حني
و موضوع ّ
الرفرفة
ترتفع هذه األخرية عن احلياة العادية وحني تصل هذه االنفعاالت إىل درجة ّ
التوهج واإلشراق أو ّ
واالنسياب على حنو من اإلحياء.

الشاعر الكبري" هو
والشعراء عند "قطب" ثالثة :شاعر كبري اندر ،وشاعر ممتاز ،وشاعر حمدود؛ ف ـ ـ ـ ـ ــ" ّ
الشاعر املمتاز" فهو ال ّذي يصلنا ابلكون
الزمان واملكانّ ،أما " ّ
ال ّذي يصلنا ابلكون واحلياة الطّليقة من قيود ّ
الشاعر احملدود" فهو ال ّذي يصدق يف التّعبري،
متفرقة من احلياة اإلنسانية والطّبيعة البشريةّ ،أما " ّ
وبلحظات ّ

ولكن يف حميط ضيّق ،وعلى مدى قريب.

اجملردة فصال من فصول النّثر ،حيث قال عن اللّفظ( :لقد آن أن نرد للفظ
اعتّب "قطب" شعر الفكرة ّ

اعتباره ،ال على طريقة اجلاحظ ،وال على طريقة "املدرسة التعبريية" اليت كان ميثلها يف العصر احلديث:
املنفلوطي وشوقي ،ال نريد أن نرد للفظ اعتباره على أساس أنه كل شيء ،فقد بينا مبا فيه الكفاية أن
القيم الشعورية هلا مكاهنا األصيل يف تقومي العمل األدب).
التصور الرومانتيكي املعت ّد بذاتية املبدع وشخصيته وخياله ومشاعره،
مجع "قطب" يف نظرية األدب بني ّ

التصور الواقعي املعت ّد ابلبيئة والعصر ال ّذي يعيش فيه وكذا ال ّدور االجتماعي للمبدع ،ألنّه ال ميكن الفصل
و ّ
بني املبدع وجمتمعه وما يق ّدمه هلذا اجملتمع.

مكمل لإلبداع ،ففي عام  1944نشر بياان يف النّقد بعنوان (صحيفة
يرى "قطب" أب ّن النّقد عمل ّ

النقد ،بيان ومنهاج) ،واستهلّه بقوله( :النقد األدب فصل متخلف يف املكتبة العربية ،ولكن هذا

التخلف هو الوضع الطبيعي لألمور ،فالنقد هو عملية الوزن والتقومي ،فال بد أن تسبقه عملية اخللق
ألهم منجزات املاضي
واإلنشاء ،أي ال بد من وجود املادة اخلاصة اليت يزهنا الناقد ويقومها) ،مثّ عرض ّ

الّت اغتنت ابألعمال،
يف األدب وعجزها على أن تصنع نقدا جديدا ،كما عرض حملتوايت املكتبة اجلديدة ّ
اجلو العام
وبذلك فهي تستدعي وجود النّاقدّ .أما النّاقد نفسه فله عمالن أساسيان يف رأيه؛ عمله يف ّ

القراء،
كل مؤلّف ،وهذا العمل األخري أساسه وضع "مفتاح" املؤلّف يف أيدي ّ
ابلتّوجيه والتّقومي ،وعمله مع ّ
وهو مفتاح ضروري للتّعريف ابألديب.
ابلزمن،
القصة أب ّهنا تعبري عن احلياة ،وجعل هلا حوادث وربطها ّ
ّأما يف جمال القصة فقد ح ّدد "قطب" ّ
للقصة بداية وهناية ،وجعل هلا أيضا حرية يف أن حتاول كما
ممثّلة يف احلوادث واملشاعر ال ّداخلية ،كما جعل ّ

تلم جبميع مالبساته وجزئياته ،وأن ال تقتصر على عدد
تشاء ،وأن تتناول موضوعها من ّأول نقطة ،وأن ّ

الشخصيات واألحداث.
معني من ّ
ّ

ط سري واحد حول حادثة ابرزة أو حالة شعورية معيّنة،ـ أو
ّأما األقصوصة عنده فهي مقيّدة أبن تتبع خ ّ

تتوسع لتناول مجيع مالبساهتا وجزئياهتا وما يتّصل هبا من حاالت وأسباب يف حميط
شخصية بعينها ،وال ّ

"قصة قصرية" ،وتسميتها "
القصة ،فليست األقصوصة ّ
احلياة العام .كما يرى أب ّن األقصوصة شيء آخر غري ّ

لعل من األَوىل –حسبه -أن نصطلح يف
هبذا ّ
الشكل "short storyقد ُحتدث شيئا من اللّبس .و ّ

القصة "رواية" لنبعد ما بني اللّفظتني من االشتباه.
اللّغة العربية على تسمية ّ

ويصل "قطب" عند "التمثيلية" أو "املسرحية" فيما شاع اليوم من مصطلحات ،فهي عنده شبيهة
الشخصية ،ولكنّها مقيّدة بقيود املسرح
للجو واحلادثة و ّ
ّ
ابلقصة يف تصوير احلياة يف فّتة حم ّددة ولغة مناسبة ّ

الشعرية ابملوت قائال( :لقد انقضى عصر التمثيلية الشعرية ،وال فائدة
واملمثّل  ،كما حكم على املسرحية ّ
من بعث قدمي مات).
 -2النقد التطبيقي:
كان "قطب" من أنشط العاملني يف النّقد التّطبيقي خالل األربعينيات إن مل يكن أنشطهم مجيعا ،ففي
عام  1946أشار "قطب" يف نقده لكتاب "البيادر" ل ـ ـ ـ ـ ــ :ميخائيل نعيمة ،إىل منهجه يف عرض الكتب
ونقدها بقوله( :أوثر – مىت كان ذلك ممكنا -أن أدع املؤلف دائما يشرح وجهة نظره أبلفاظه ،قبل أن
أعلق عليها بشيء ،ألن يف ذلك إنصافا له وللقارئ ،وفرصة للمشاركة يف احلكم والنقد مع سائر
القراء).
صال "قطب" وجال يف هذا اجملال ،وكانت له مالحظات ولفتات ذكية ،ففي كتاب "البيادر" الحظ
وحيل املشكالت بطريقة شرقية ،مثّ الحظ أ ّن
أ ّن "ميخائيل نعيمة" ينظر إىل احلياة والكون بعني شرقيةّ ،

الشرق وشعوره ،تقابلها الواقعية العملية يف تفكري الغرب وشعوره ،وأ ّن
الغيبية القدرية مسة واضحة يف تفكري ّ

أدابء الطّليعة عندان خملصون يف سلوكهم لطبيعتهم ووراثتهم ،بينما هم يف أعماهلم األدبية خاضعون لثقافتهم

وإرادهتم ،ومعىن هذا يف النّهاية أ ّن ثقافتهم جاءت أكّب من شخصياهتم فغمرهتا وطمست معاملها ،وأننا ال
الّت هتضم الثّقافة األدبية ،مثّ تبقى هلا بعد ذلك خصائصها األصلية.
نزال ننتظر الطّبائع الفنية القوية ّ
يوازن "قطب" بني "العقاد" و"هيكل" قائال( :ولكي نوضح هذا الكالم نوازن سريعا بني طريقة
العقاد وطريقة هيكل يف دراسة الشخصيات؛ إن طريقة هيكل هي طريقة "استعراض السرية" ،وطريقة
العقاد هي طريقة "رسم الصورة" .وطريقة هيكل غري مبتكرة فهي موجودة يف كتب السرية ،وترجع إىل
"ابن هشام ،وابن سعد ،والطربي ،وابن األثري وغريهم" ،أما طريقة العقاد فهي جديدة على املكتبة
العربية ،جدة كاملة :الطريقة والعالج معا ،هي ليست "سرية" على طريقة السرية العربية ،وليست
"ترمجة" على طريقة الرتاجم يف اللغات األوروبية ،إّنا هي "صورة" تتألف من بضعة خطوط سريعة
حامسة ،يربز من خالهلا إنسان).
كما أجرى موازنة بني" العقاد وطـ ـ ــه حسني" من خالل تناوهلما لشاعر الغزل "عمر بن أب ربيعة" ،من
خالل ََّ
ابلرجوع إىل كتاب "حديث
مؤلفيهما" :شاعر الغزل" و"حديث األربعاء" ،حيث يرشد القارئ ّ

يبني ما أراده من ذلك .وخيتم موازنته بقوله( :أحب أن يقرأ الناس هذا الكتاب للعقاد
األربعاء" دون أن ّ
وأن يقرؤوا معه "حديث األربعاء" للدكتور "طه حسني" ،فسيجدون فيهما طبعتني وطريقتني" :طريقة

تالزَم صاحبها يف كل ما يكتب،
التعمق" و"طريقة االستعراض" ،وسريون من هاتني الطبعتني والطريقتني ُ

فهي أصيلة يف طبعهما وأصالتهما وفنهما ويف نظرة كل منهما للحياة).

التصور عند "الع ّقاد" واضحة ،وهي على رحابتها وعمقها ودقّتها،
يرى "قطب" أب ّن معامل اإلحساس و ّ

يتفجر شعر "الع ّقاد" ،فيكثر فيه
ال هتيم يف وداين مسحورة وال تطلق يف متاهات جمهولة ،فمن هذه الينابيع ّ
السبحات
تصوير احلاالت النّفسية ،وتسجيل اخلواطر الفكرية ،وإثبات ّ
تقل فيه ّ
التأمالت املنطقية بقدر ما ّ

قمته حني تبلغ احليوية تدفّقها ،فتجرف املنطق الواعي وتطغى
اهلائمة واالنطالقات التّائهة ،ويبلغ "الع ّقاد" ّ

عليه .ومنه فقد انل "الع ّقاد" حظّا وافرا من كتاب "قطب" "كتب وشخصيات" ،ليؤّكد أنّه انقد ابرع
وعبقري يف واقع النّقد العريب احلديث.
-3املعارك األدبية والنقدية:

خاض "قطب" يف حياته األدبية معارك أدبية ونقدية عديدة ،متّت فيها مساجالت أدبية حادة بينه وبني
ورد عليه آخرون ابملثل ،وشهدت األوساط األدبية
وشن فيها حراب كالمية على خصومهّ ،
الكثري من األدابءّ ،

لكن "قطب" يف معاركه أاثر كثريا من املسائل والقضااي األدبية ،كان له فيها
تلك املعارك مبشاعر متباينةّ .

مؤيّدون ومعارضون ،وانل إعجاب الكثري من األدابء الشبّان ،ال ّذين كانوا يعجبون لرجل واحد حيارب على
بقوة وجرأة وح ّدة ملحوظة.
جبهات متع ّددة ّ

وهناك أسباب كثرية دفعت "قطب" خلوض هذه املعارك ،من أمهّها:
اجملالت.
الصحف و ّ
 ال ّدفاع عن آرائه النّقدية واألدبية ّالّت كان يطرحها يف مقاالته يف ّ
الركود واجلمود ال ّذي أصاهبا.
 تنشيط حركة األدب والنّقد يف ّالساحة األدبية وإزالة ّ
السجاالت األدبية.
 تقليده ألستاذه ّاألول "الع ّقاد" ال ّذي خاض العديد من املعارك و ّ
وحاد يف معاركه ،فهاهو يقول يف مطلع حياته النّقدية عام :1934
قوي ّ
لقد كان ل ـ ـ ــ :قطب أسلوب ّ

(وكان هذا النتيجة احملتومة للركود ،والتعفن ،ولكنه أاثر يف نفسي ،وأحسبه مثريا لكل فطرة سليمة،

ودعاين أول األمر إىل اعتزال النشر حينا من الزمن ،فأان رجل آنف اجللوس على موائد حيوم عليها هذا
الذابب ،وأتقزز بطبيعيت ملنظر تلك الديدان).
يقول عن الرافعي عام ( :1938والقصة بني الرافعي وبيين ،أنين قرأت له أول ما قرأت كتابه
"حديث القمر" ،فأحسست له ابلبغضاء ،أجل البغضاء ،فهي أصدق كلمة تعرب عن ذلك اإلحساس
الذي خاجلين إذ ذاك) .ويقول عنه أيضا( :كنت أشك يف إنسانية هذا الرجل ،قبل أن أشك يف قيمة
أدبه ،وكنت أزعم لبعض إخواين يف معرض املناقشة أنه "خواء من النفس" ،وأن ذلك سبب يف كراهييت
له ،ولو أنين مل أره مرة واحدة ومل أجلس إليه ( )...إن خيايل املنبعث من قراءيت للرافعي ،مل يكن يطوع
يل أن أملح إمكان وجود هذه العاطفة يف حياته ،فاحلب يتطلب قلبا ،وكنت أزعم أن ليس للرجل
قلب ،واحلب يقتضي إنسانية ،وكنت أفتقدها فيه).

الشيوخ( :إن هذا اجليل من الشيوخ قد ختلى
وهاهو يقول لـ ـ ـ ــ :طـ ــه حسني يف معركته معه عن األدابء ّ
عن أمانته ،ال لذلك اجليل من الشبان فحسب ،ولكن للوطن واجملتمع ،ولإلنسانية ،وأخريا للضمري
األدب كله .وإهنا لتهمة غليظة ،و إنين ألكرهُ الن ِ
اس إلطالقها ،وإنين ألشد ِ
جيل الشباب توقريا جليل
الشيوخ ،ولكنها احلقيقة ،احلقيقة القاسية).
ب املعارك األدبية ،ويف ذلك يقول( :رمبا كنت أول املغتبطني ابملعارك األدبية مهما
كان "قطب" حي ّ

كان فيها من خصومات ،ومهما كان فيها من ضجيج ،وذلك أن خصومة احلياة عندي خري من سالم
املوت ،وأن ضجة العاصفة أفضل من صمت الركود).
وأشهر معارك "قطب" األدبية هي:
احلر عام .1934
 معركة املنّب ّالرافعي عام .1938
 معركته مع ّ"حممد مندور" حول األدب املهموس ،عام .1943
 معركته مع ّ معركته مع "دريّن خشبة" عام .1943الفّن يف القرآن ،عام .1944
 معركته مع "عبد املنعم خالف" حول التّصوير ّ معركته مع "صالح ذهّن" عام .1944 معركته مع "إمساعيل مظهر" عام .1946 -معركته مع شيوخ األدب عام .1947

