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 اءــــــدع

 إًاه وقساءته اللهم إوي استىدعتك ما حفظته وعلمتي

 فهمه وما علمتهأوما فهمته وما لم 

 ........زدده إلى حين حاجتي إليهأه فمعلأوما لم 

لي صدزي ويسس لي امسي واحلل عقدة من لساوي  اشسحزب 

 .....ًفقهىا قىلي.

اللهم  اللهم ازشقني قىة الحفظ وسسعت الفهم وصفاء الرهن

ألهمني الصىاب في الجىاب وبلغتني اعلى املساتب في الدًن والدهيا 

 وألاخسة.

 .......بي ألامت وأصلحواحفظني واصلحني 

 اللهم علمني ما جهلت وذكسوي ما وسيت وشدوي علما.

 

 



 

 

 

 

 

 شكر وعرفان:

 

نتقدم ابمشكر اجلزيل لأس تاذان امكرمي " محبيل فاحت" اذلي 

مدا منا يد امعون ومل يبخل علينا بتوجهياثه ونصاحئه امقمية اميت اكنت 

متام هذا امبحث وال يفوثنا أأن نشكر مجيع أأساثذثنا  عوان منا يف ا 

 الافاضل.

 

 وهللا ويل امتوفيق.
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قّدرلألدبالعربيفيالعصرالحديثأنيغتربليتجّددعمىغرارإغترابهفياألندلسمن

خاللتدافعقوافلمناألدباءوالشعراءالعربمنالشامإلىاألمريكيتين،حاممينهموماألّمةالعربية

والتعّصببآمالها والفتنالطائفية الحكام ستبداد وا  فالفقرالشديد مشرقوّهاج؛ حالمينبغد وآالمها،

الذميم،كانشديدالوطأةعمىنفسيةهؤالءاألدباء،فاضطّرواإلىهجرالوطنوالمغامرةعمىأرض

العالمالجديد.

 إنفجرتمواهبفياألدبوالفنزادتها" الجديد العالم المعاناةصقال،والغربةوفيربوعهذا

عددمنالشعراءوجاشتقرائحهمفيمجتمعاتأدبيةعديدةكانلهانشاطفّعالفيعالمإّتقادافتأّلق

إلىظهورألوانشعريةطريفةوعذبة،إستهويتالجيلالجديدفي-فيمابعد–الّنثروالّنظم؛مّماأّدى

إلىي ومازالتتستهويه األقطارالعربية ككتابالشعرالجاهميلطهحسينوكتابكافة " هذا ومنا

الغرباللميخائيلنعيمةالّمذانذاعصبتهمافيعالمالّنقدواألدب،ولكنلقيامعارضةونقدامنطرف

.نقادكثيرين

 عند النقدي المشروع " الموسوم مذكرتنا موضوع ويتناول حسين نعيمةطه ميخائيل

ميهمامنطمقالإلشكاليةالمحوريةاآلتية.عنالقضاياالنقديةعندكىالكشفمقارنةيتوفوموازنة

خاللكتبهماالشعرلنقديةالتيعندكلمنطهحسينوميخائيلنعيمةمنماهيأبرزالقضاياا

الجاهمي"والغربال"؟

 بينهما؟االختالفأوجدأوجه 
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 .االختالفعرضمواطن -

أماالمنهجالمختاريقومعمىاستقصاءوموازنةلممشروعينمًعاواستنباطمجملاألحكامالنقدية

المتعمقةبينهما.

وقداعترتالبحثجممةمنالمتطمباتمنها،ضيقالوقت،تشعبالمادةالنقديةعندطهحسين

.واسعاوخبرةعميقةاطالعاوميخائيلنعيمة،قمةالزادالمعرفيفيمجالنقدالنقدإذيتطمبذلك
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.جراهماهللعمىكلخير

دقاإلمتنان.إلىهؤالءجميعاأقدمخالصالشكر،وصا
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 الفصل األول: 

 مصادر تكوينو ومنيجو في نقد األدب.، : طو حسين1المبحث 

 :الميالد والنشأة 1

)عزبة الكيمو(، قرب  باسم، في قرية تعرف 1889ولد طو حسين في الرابع عشر من نوفمبر سنة 

كان سابع ثالثة عشر من أبناء أبيو، " وقد  1في محافظة، المنيا بالصعيد  األوسط .مدينة )مفاغة(، 

والمعروف أن طبيعة الحياة في مثل ىذه األسر الكبيرة العدد المتداخمة " 2 "من أشقتو وخامس أحد عشر

ا ترضى العالقات االجتماعية أن ينشأ أطفال األسرة عمى نوع من القدرة عمى الدفاع عن النفس وعمل مو 

 . (بسيطة العالقات)عنو األم مما قد ال يتوفر ألبناء األسرة الصغيرة 

ل، والعنف اتجاه طو حسين من بعد في صحافتو ومقاالتو إلى النز ار فسولعل في ىذه النشأة ما ي

  3"فيو في كثير من األحيان، عمى النحو الذي يبين من مقالو النزالي عمى الصعيدين األدبي والسياسي

                              
 .277م، ص  1979 ،7شوقي ضيف: األدب العربي المعاصر في مصر، دار المعارف، ط - 1
 . 17، ص1م، ج 1976، 54ططو حسين: األيام، دار المعارف، القاىرة،  - 2
م، ص 1977عبد العزيز شرف: طو حسين وزوال المجتمع التقميدي، القاىرة، الييئة المصرية العامة لمكتاب،  - 3

18 . 
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فا صغيرا في شركة السكر بالمنطقة محدود الموارد بالقياس إلى ما ظوالده الشيخ حسين، مو  وكان

قمو من النفقات، ومن ىنا أحاط الفقر والجيل بالصبي، مما كان لو أثر كبير في فقده بصره وىو " ثكان ي

  1.في الثالثة من عمره"

ا ذىب بعينو، ومثل ذلك محنة كبيرة فأىمل أياما، ثم دعي لحالق فعالجو عالج"  إذا أصابو الرمد

فسرعان ما أحس أن لغيره من الناس فضال عميو، وأنيم يستطيعون ما ال  2"رت تأثيرا ممموسا في حياتوثأ

وأخذ نفسو  3"ولم تمبث ىذه الحفيظة أن استحالت إلى حزن صامت عميق" يستطيع، وكان ذلك يحفظو.

وحرم عمى  4"عرفوه حين تجاوز حياة األسرة إلى الحياة االجتماعيةوبين الذين "بألوان من الشدة في أسرتو، 

  5نفسو من أنواع المعب ما يمكن أن يكمفو عناء أو يعرضو لمضحك أو اإلشفاق 

إلى رفاق أبيو في ندوة  وانضمإلى القصص واألحاديث  االستماعانصرف في طفولتو المبكرة إلى 

الطاىر بيبرس و عنتررآن وقصص الغزوات والفتوح وأخبار العصر في فناء البيت ليستمع إلى آيات الق

ومن ثم أتقن التجويد فنشأ عمى خمفية  ،ساك الصالحين ويحفظ القرآن في كتاب القريةنوأخبار األنبياء وال

                              
 .277شوقي ضيف: األدب العربي المعاصر في مصر، دار المعارف، ص  - 1
 .18م، ص 1990تحوالت طو حسين، القاىرة، الييئة المصرية العامة لمكتاب، مصطفى عبد الغني:  - 2
 .18، ص 1طو حسين: األيام، ج - 3
 .23و: ص المرجع نفس - 4
 .24المرجع نفسو: ص  - 5
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وجمية وثقافة كبيرة ومتميزة في التاريخ العربي اإلسالمي القديم وبين يديو القرآن الكريم الذي أتم حفظو كامال 

باإلطار العام " وترتبط  ىذه الطفولة القاسية، التي عاشيا طو حسين ،أن يكمل عشر سنوات من عمره قبل

واخر القرن التاسع عشر، وما تتميز بو من ىبوط المستوى أ، في "لممجتمع التقميدي الذي تمثمو بيئتو األولى

لصحيحة بل يفرض عميو ىذا الرأي عمى الحرية وال يوجو الوجية ا ىالثقافي والتربوي فالفرد فييا ال يترب

الوعي  " انحطاطإلييا إلى جانب ما يعتورىا من  اإلذعانويجبر عمى الخضوع إلرادة عميا ال مناص من 

ّلن يبلغ التاسعت هي ، 1"وعيا لمعرف والمألوف خضوعا بعيدا عن المنطقضرافات وخخالصحي وشيوع ال

بوبادئ العلْم العشبيت ليشسل بعذُا إلى القاُشة لطلب كاى قذ أتن حفظ القشآى الكشين ّ ألن "عوشٍ حتي 

"العلن
2
. 

 في األزىر:  1-1

بع العمم الذي ال حدود لو، فحضر نم إلى األزىر الذي كان يعده، في البداية، م1902وانتسب عام 

إذ ما لبث  "محمد عبده""دروس المبتدئين لمدة ثالث سنوات سمع فييا آخر درسين ألقاىما الشيخ اإلمام 

 1907-1905كما حضر " بين عامي  3"وترك األزىر لموقف الخديوي العنيف استقالالشيخ بعدىا أن 

ويصف طو حسين نفسو في  4دروس المتوسطين في الفقو والنحو، ليبدأ الدرس بعدىا مع الطمبة المتقدمين"

                              
 .19عبد العزيز شرف: طو حسين وزوال المجتمع التقميدي، ص  - 1
 .18مصطفى عبد الغني: تحوالت طو حسين، ص - 2
 .31: ص ونفسالمرجع  - 3
 .149، 148ص  و:المرجع نفس - 4
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وعمل،  لك الوقت " صبي جد  ىذا الطور األول من حياتو وىو مقبل عمى األزىر، بالقول: إنو كان في ذ

لزي ...... تقتحمو العين اقتحاما ..... ولكنيا تبتسم لو حين تراه عمى ما ا وكان نحيفا شاحب المون ميمل

مبتسم الثغر مسرعا مع قائده إلى األزىر، ال تختمف  ،ينجبواضح ال ،صر مكفوفبة، و ثىو عميو من حال ر 

يو ىذه الظممة التي تغشى عادة وجوه المكفوفين، تقتحمو خطاه وال يتردد في مشيتو، وال تظير عمى وج

ن الرفق، حين تراه في حمقة الدرس مصغيا كمو إلى الشيخ يمتيم مالعين ولكنيا تبتسم لو وتمحظو في شيء 

التياما، مبتسما مع ذلك ال متألما وال متبرًما وال مظيرا ميال إلى ليو، عمى حين يميو الصبيان من كالمو 

وىو في ذلك مدفوع إلى غاية يترسميا ومثل يسعى إليو يتمثل في قولو أبيو لو  1رئبون إلى الميو"حولو أو يش

. كانت أمنيتو أن يجد في 2"إني ألرجو أن أعيش حتى أرى أخاك قاضيا وأراك صاحب عمود في األزىر"

مكبرة طبعا، لكن  األزىر أساتذة أكفاء، وأن يصبح عالما أزىريا، لكن ما لبث أن رأى فيو صورة لمكتاب،

قال  ففي أول درس يحضره، سمع الشيخ يقول: "ولو 3ليست أقل إثارة، فبرم بأساتذتو وطرقيم في التدريس

   4ليا أنت طالق أو أنت ظالم أو أنت طالل أو أنت طالة، وقع الطالق وال عبرة بتغير المفظ".

                              
 .149، 148ص  و:المرجع نفس - 1
 .143: ص المرجع نفسو - 2

3 - Meftah Tahar: Tahar Husayn, Sa critique littéraire et ses sources françaises, 

Maison Arabe de liver, Tunis, 1976, p13.  
 .144، ص1طو حسين: األيام، ج - 4
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اليْم"فصذهَ رلك، ّقذ أقسن فيوا بعذ، أًَ " احتقش العلن هٌز رلك 
1

ّيصف شيخا آخش بقْلَ: لن   

يكي يقشأ ّإًوا كاى يغٌي. ّلن يكي غٌاؤٍ يصعذ هي صذسٍ، ّإًوا كاى يِبط هي سأسَ. ّكاى صْتَ قذ جوع 

بيي خصلتيي هتٌافيتيي، فكاى أصن هكظْها، ّكاى هوتذا عشيضا"
2
. 

 في الجامعة: 1-2

ن  3في دخيمة نفسو وأعماق ضميره"في إثر تمك األزمة التي قطعت كل صمة " بينو وبين األزىر  وا 

، فالتحق بيا منذ البداية 1908أنشئت الجامعة المصرية، وكان ذلك في سنة  4" ظل مقيدا في السجالت" 

وما لبث أن عرف، كما قال أنيا "مدرسة ال كالمدارس، وأحس أن مربيتيا الكبرى عنده أن الدروس التي 

أو بعيد، وأن الطالب الذين سيمتحقون إلييا لن يكونوا من  ستمقى فييا لن تشبو دروس األزىر من قريب

المعم مين وحدىم، بل سيكون فييم المطربشون"، وكان رجاؤه أن يكون المطربشون، " أكثر عددا من 

أصحاب العمائم، ألن ىؤالء لن يعدلوا بعمميم األزىري عمما آخر، ولن يشغموا أنفسيم بيذه القشور التي كان 

   5ء المدارس، كما كانوا يسمونيم في تمك األيام....."يضيع فييا أبنا

                              
 : الصفحة نفسيا.المرجع نفسو - 1
 .294م، ص 1973، دار الكتاب المبناني، 2ج طو حسين: األيام، - 2
 .346، ص 2طو حسين: األيام، ج - 3
 .377: ص المرجع نفسو - 4
 .387، ص  3طو حسين: األيام، ج - 5
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ويسمع في الجامعة ألول مرة درسا في الحضارة اإلسالمية " لم يكن لو بمثمو عيد في األزىر، فيذا 

أحمد زكي بك يبدأ الدرس بيذا الكممات التي لم يسمعيا الفتى من قبل: " أييا السادة: أحييكم بتحية 

  1عميكم ورحمة اهلل" "  اإلسالم، فأقول السالم

نما بدأ " الدرس يتكمم عن  والحظ الفتى أن األستاذ لم يقل في أول درسو " قال المؤلف رحمو اهلل" وا 

نفسو وال يقرأ في كتاب .... وكان كالمو واضحا ال يحتاج إلى تفسير، وكان سويا مستقيما ال نقمة فيو وال 

  2كل الجد ة، ممك عمى الفتى عقمو وقمبو كمو......." اعتراض عميو، وكان غريبا كل الغرابة، جديدا

كما حضر دروس )أحمد كمال باشا( عن الحضارة المصرية القديمة ودروس ) أغنالسُيو جويدي( 

"Ignazio Guidi"ولم يمبث )جويدي( أن غادر مصر "وجاء )ليتمان(  3" في "أدبيات الجغرافيا والتاريخ

"litimanفدرس السريانية وأصول العبرية والحبشية ثم جاء )نالمينو( سنة  " لتدريس المغات السامية

ودرس طو حسين  4( فدرس لطالبو أوال تاريخ الفمك عند العرب، ثم تاريخ األدب العربي"1910-1913)

 عمى ) سنتالنا(.

                              
 .389: ص المرجع نفسو - 1
 .390، ص 3طو حسين: األيام ج - 2
 .392، 391المرجع نفسو: ص  - 3
 . 27، 26عبد العزيز شرف، طو حسين وزوال المجتمع التقميدي ص  - 4



 .............................................................................................................................الفصل األول: طو حسين مصادر تكوينو ومنيجو في نقد االدب 

12 
 

وكان لو " في نفسو أثر عميق يذكره  1" تاريخ الفمسفة اإلسالمية وتاريخ الترجمة خاصة"

 2......"بالتقدير..

ودروس 3وحضر كذلك دروس ) ميموني( في تاريخ الشرق القديم، السيما "تاريخ بابل وآشور"

 4( عن "االصطالحات الفمسفية" 1913-1912)ماسينيون( )

وفي السنة نفسيا التي دخل فييا الجامعة، بدأ يتعمم المغة الفرنسية "وحين استأنس من نفسو القدرة 

 louisتمقى بيا حضر دروس األدب الفرنسي التي كان يمقييا )لوي كميمان( "عمى متابعة الدروس التي 

Clement" وكان أستاذ في جامعة "lille"واستمع أيضا إلى  5" قبل انتدابو لمتدريس بالجامعة المصرية

  6دروس الجغرافيا التي كان يمقييا إسماعيل رأفت وكان يد رس لطالبو " افريقية العربية وبعض جزر المحيط"

  6المحيط"

                              
 . 446، ص 3طو حسين: األيام، ج - 1
 .27عبد العزيز شرف: طو حسين وزوال المجتمع التقميدي، ص  - 2
 .446، ص 3طو حسين: األيام، ج - 3
 .27عبد العزيز شرف: طو حسين وزوال المجتمع التقميدي، ص  - 4
 .، نفس الصفحةالمرجع نفسو - 5
 ، نفس الصفحة.والمرجع نفس - 6
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 في السربون:  1-3

إلى  عمى " الوسط الفرنسي" في بيئة المصرية قبل أن يسافر –نوعاما  –كان طو حسين قد تعرف 

فرنسا وذلك من خالل "الجامعة و) الجريدة( حيث أصبح مييئا لتقبل الثقافة األوروبية، وتمثميا في 

 1مصادرىا." 

سية إلى فرنسا، وكان من المقرر أن يسافر في وأتيح لو ذلك حين قررت الجامعة إيفاده في بعثة درا

، ولكن ىذا الموعد تأجل لنشوب الحرب العالمية األولى، كما اضطرت الجامعة أن تسترد 1914أوت  02

ثم سمح  2طالبيا الذين كانوا يدرسون بأوروبا، وأوقفت "إرسال البعثة الجديدة واضطر الفتى إلى أن ينتظر" 

مبر من نفس السنة ، عمى أن ال يذىب إلى باريس لقربيا من ميدان القتال، لو بعد ذلك بالسفر، في نوف

الدروس في جامعتيا، في عمم النفس عمى ) فوكو( و"األدب الفرنسي"  ، وحضر بعض3فذىب إلى مونبمييو

" واىتم في seignobos" و"التاريخ الحديث" عمى )سينبوس( "G- lansonعمى )غوستاف لونسون( "

  4اسة المغة الفرنسية التي لم يكن يحس بالكالم بيا بعد. الوقت نفسو بدر 

                              
 .29عبد العزيز شرف: طو حسين وزوال المجتمع التقميدي، ص  - 1
 .  512، ص 3طو حسين: األيام، ج  - 2
 . 9عبد الرحمن صدقي: عميد األدب ومعجزة األيام، طو حسين، كما يعرفو كتاب عصره، ص - 3
 . 29وزوال المجتمع التقميدي، ص عبد العزيز شرف: طو حسين - 4
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ذا بالجامعة التي أوفدتو تستدعيو نظرا لظروف مالية كانت تعاني منيا     1وانقضى عميو عام وا 

ويقيم لنا طو حسين الفائدة التي جناىا خالل ىذا العام بالقول: " ويذىب إلى الجامعة فيسمع فييا ما شاء 

دروس األدب والتاريخ والمغة الفرنسية، ال يسمع درسا إال أحسن أنو قد عمم ما لم يكن اهلل أن يسمع من 

يعمم، وأضاف إلى عممو القديم عمما جديد ...... كان الفتى يوازن بين حياتو ىذه الجديدة وحياتو تمك 

  2ح والتوفيق".القديمة، ويقيس ما بينيما من الفرق العظيم، فيرى نفسو أسعد الناس وأعظميم خطا من النج

، فيذىب إلى 1916وما كادت األزمة المالية تنفرج ثانية حتي عاد " إلى فرنسا في أول جانفي 

، ومع مواصمة تحسنو في المغة الفرنسية، يشرع في دراسة المغة 3باريس ويمتحق بكمية اآلداب في جامعتيا"

 اليونانية والالتينية.

ومثمما كان في الماضي  4المعرفة ال سبيل إلى تيدئتو"لقد كان بو كما عبر عن نفسو، " ظمأ إلى 

" ومن قاعة إلى College De Franceفي األزىر، تراه يجري من جامعة السوربون إلى معيد فرنسا "

                              
 ، نفس الصفحة.والمرجع نفس - 1
 .532، ص 3طو حسين: األيام ، ج - 2
 .30عبد العزيز شرف: طو حسين وزوال المجتمع التقميدي، ص  - 3
 . 24، دار المعارف، القاىرة، ص 112طو حسين: سمسمة إقرأ، عدد  - 4
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" G- Blok" "، وتاريخ الرومان عمى )بموك( Glotzأخرى، ليحضر دروس تاريخ اليونان عمى )جولتز( "

  P- Janet "1"، وعمم النفس عمى )بييرجانيو( "Signobos" والتاريخ الحديث عمى )سينوبرس( 

"يحصل عمى درجة الميسانس في اآلدب من السوربون، ويحصل في الالتينية  1917وفي عام 

" عن بيزنطة وعن العصور Charles Diehlدرجة من عشرين، ويحضر دروس )شارل ديل( " 16عمى 

" " في األدب الفرنسي" )ليفي بريل( G- lansonالوسطى، كما يحضر دروس )غوستاف لونسون( "

"Levy Bruhl"2" عن ديكارت   . 

أوت من نفس العام، يقترن بشابة فرنسية ىي " سوزان بريسو" وكان قد تعرف عمييا في  9وفي 

وقد أحاطت حياتو اليومية بجو من النظام والتركيز والتوازن  3، عندما كان في مونبمييو1915مايو  12

، 4لشكل مع المحافظة عمى الجوىر مما أعانو، فيما بعد "عمى أداء دوره في الجامعة والفكر"واالىتمام با

وىي التي كانت تقرأ لو المحاضرات، وتصحبو إلى مكتبة القديسة "جينفياف" فتمكن بذلك من الحصول عمى 

لدكتورة عن م، كما أعانتو عمى أن يفرغ من رسالة ا1917درجة الميسانس في اآلدب من السوربون سنة 

بإشراف )إميل دوركايم(  1918جانفي  12"فمسفة ابن خمدون االجتماعية تحميل ونقد والتي نوقشت في 

                              
 .25المرجع نفسو: ص  - 1
 . 30عبد العزيز شرف: طو حسين وزوال المجتمع التقميدي: ص - 2
 .15م، ص1979سوزان طو حسين: ترجمة بدر الدين عرودكي، دار المعارف، القاىرة،  - 3
 .31طو حسين وزوال المجتمع التقميد، ص : عبد العزيز شرف - 4
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"E- Durkheim" )بعد وفاتو تولى )سمستان بوجمية "Célestin Bougle اإلشراف عميو، وكالىما في "

من دبموم الدراسات العميا برسالة  مادتو العممية من الثقات ذوي الشيرة العالمية، لينتيي في العام التالي

 .تتصل بالقانون المدني الروماني

وكان عميو في تأديو  <<la loi lése-mageste sous tibère dapres tacite >>وكان موضع بحثو  

ىذا االمتحان أن يستشيد بالنصوص في أصميا الالتيني فأدى االمتحان عمى أكمل وجو، وحصل عمى 

 .1الدبموم بدرجة امتياز

عاد إلى مصر ليعين أستاذ في الجامعة المصرية لتدريس مادة التاريخ  1919وفي أكتوبر من عام 

م عين أستاذ التاريخ األدب 1925ويستمر في ىذا المنصب حتى عام  2القديم " اليوناني والروماني" 

درك مبكرا، كما قال فيما بعد ، وبدأ بمؤلفاتو المتنوعة بنشر اآلداب اليونانية في العالم العربي، فقد أ3العربي

، فأخرج "الظاىرة الدينية عند اليونان وتطور اآللية وآثرىا في 4أن تاريخ الحضارة العربية قد بدأ بالترجمة

                              
 .11، 10كتاب عصره، ص عميد األدب ومعجزة األيام، طو حسين، كما يعرفو  :عبد الرحمن صدقي - 1
 .22مصطفى عبد الغني: تحوالت طو حسين، ص - 2
 .38سامح كريم: معارك طو حسين األدبية والفكرية، ص - 3
عبد الرشيد الصادق محمودي: من الشاطئ اآلخر، طو حسين في جديده الذي لم ينتشر سابقا، كتابات طو  - 4

 . 184م، ص 1990حسين الفرنسي، 
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المدينة وصحف مختارة من الشعر التمثيمي عند اليونان، و قادة الفكر وترجم نظام األثينين ألرسطو عن 

   1اليوناني سوفوكميس"اليونانية، ومن زمن األدب التمثمي 

واظير إعجابا شديدا المذاىب أرسطوطاليس في )األخالق( )السياسة( )واالجتماع( وقال أنيا 

ويوافق قول الفرنسين: "لو أن ىذه الحضارة الحديثة أزيمت وأريد  2مالئمة لمعصور اإلنسانية عمى اختالفيا 

وىنا اقترح أن يدرس  3تأسيس حضارة جديدة لكانت فمسفة أرسطو طاليس أساسا ليذه الحضارة الجديدة"

كتاب " األخالق" ألرسطو في األزىر والمدارس العميا، لقد كانت فمسفة أرسطو طاليس كما قال " أساس 

ة األولى، وأساس النيضة األوربية في العصر الحديث، ويجب أن يكون أساس ىذه النيضة النيضة العربي

     4العممية في مصر الحديثة"

" عمم النفس التربوي" "وروح التربية"  1919ثم اتجو إلى األدب الفرنسي فترجم ابتداء من 

" j-Simon)لجون سيمون( "وشارك في ترجمة أربعة أجزاء من "الواجب"   "G-lebon)لجوستاف لوبون( "

                              
 .  188يام، ص قي: طو حسين ومعجزة األعبد الرحمن صد - 1
 .  53ص 1976، القاىرة، دار المعارف 10، )ط3أنظر طو حسين، حديث األربعاء، ج - 2
 .53و: ص المرجع نفس - 3
 .57و: صالمرجع نفس - 4



 .............................................................................................................................الفصل األول: طو حسين مصادر تكوينو ومنيجو في نقد االدب 

18 
 

أن يتمكن قراء العربية من قراءة )أندروماك( " " )الراسين وزديج( أو Andromaqueوكان لو الفضل من  

  1"القدر" )لفولبير(. 

" معجبا كل اإلعجاب بشخصيو التي رأى A-Gideكان طو حسين صديقا حميما )الندري جيد( "

الداخمي وسيرتو الخارجية وقد أفرد لو مكانة خاصة في أعمالو فييا الصراحة والصدق والمالئمة بين تمرده 

وبعد الحرب العالمية الثانية مباشرة،  2فترجم لو " أديب" و"تيسيوس" و" بروميثيوس" غير محكم األغالل

يزابيل(  Robert" )وروبيرت( "Geneviereترجم لو "الباب الضيق" و"مدرسة النساء" )وجونيفياف( " " )وا 

"Isabell"3   وبفضل ىذه التراجم، قال طو حسين أنو لم ا رجع )جيد( إلى مصر المرة الثانية في عام

 4كان في ىذا البمد جميور يقرئو ويحبو دون أن يعرف شيئا من الفرنسية  1946

-Pكما قام بتعريف القارئ العربي بالكتاب الفرنسيين عمى تنوعيم ومنيم: )بول فاليري( "

Valery"5" )فموبير( ،G.Flaubert"1" )سارتر( ،j.p.sartre"2(، " )ألبير كاموA-Camus"3 )بودلير( ،

  Baudelaire"4)بودلير( "

                              
1 -  
2 -  

3 - Meftah Tahar: Tahar Husayn, Sa critique littéraire et ses sources françaises, p24. 
 .  119، 118ريمون فرانسيس: طو حسين واألدب، ص  - 4
5 - Meftah tahar ,op,cit p24. 
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وحتي يضمن طو حسين تطور أكبر لألدب العربي، طالب بتجديد مناىج التدريس التي ىي تقميد 

 مشو ه لما يسميو األوربيون "تاريخ األدب". إذ يعتمد الباحث في معاىد التعميم في مصر "إلى الكتاب

والشعراء والخطباء والفالسفة فيترجم ليم أو يختمس ليم ترجمة من كتب الطبقات واختالفيا، ثم يتبع كل 

ترجمة بشئ من شعر الشاعر أو نثر الكاتب أو بيان الخطيب، ثم يتم في كل عصر بطائفة من المعاني 

  5) أدب المغة العربية(" يمفق بعضيا إلى بعض في غير فقو الفيم واحتياط والدقة، ويسمى ىذا الخمط كمو

وطالب األساتذة بتحديث طرق التدريس حتي ينصرف الطالب عن حفظ الدروس واستظيارىا إلى 

تعمم النقد والبحث، كما طالبيم باالىتمام باآلدب األجنبية وانتيى إليو الغرب، من النتائج العممية المختمفة: 

إذ نراه يغني األدب العربي بالدراسات األدبية انطالقا خدمة لألدب العربي، ولم يعف نفسو من ىذا الميمة، 

من المعارف والنظريات والمناىج الغربية بترجمة آيات اآلدب األجنبي قديمة وحديثة، نجدىا في "ألوان" 

و"فصول في اآلدب والنقد" وغيرىما من كتبو األخرى، ىذه اآليات التي أثرت في حياة اإلنسانية كميا والتي 

 بيا في طبقات الشعر الغربية كافة. تغمغل العمم

                                                                                                          
1 - Idem. 
 .   433م، ص 1981، دار الكتاب المبناني، بيروت، 6طو حسين: ألوان المجموعة الكاممة، المجمد  - 2
 .733و: ص المرجع نفس - 3
 .665، 661و: ص المرجع نفس - 4
 . 08طو حسين: في األدب الجاىمي، ص  - 5
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أصدر كتابو "في الشعر الجاىمي" الذي أثار ضجة ىائمة تعود أغمبيا إلى عوامل  1926وفي عام 

سياسية، إذ أصدر أحد النواب الوافدين استجوابا بشأن ىذا الكتاب واختمف أعضاء مجمس النواب حولو، 

باالستقالة إذا اضير طو حسين فسوى االمر داخل المجمس  ولما كانت الوزارة برئاسة )عمي باشا(، فقد ىد د

لكن القضية أثيرت خارجو حين رفعت إلى رئيس النيابة لوال نزاىة ىذا األخير كما أثيرت مرات فيما بعد 

 ألسباب سياسية.

م عين طو حسين عميد لكمية اآلدب غير أن الظروف السياسية اضطرتو إلى 1928وفي عام 

من تعيينو، "وقع فييا بعض األوراق، حتي إذا ما كان المساء قدم استقالتو وأعيد العميد  االستقالة بعد يوم

 . 1الفرنسي"

رفض طمب الحكومة في منح الدكتوراه الفخرية من كمية اآلداب لبعض السياسيين  1932وفي عام 

 إال  في كمية اآلداب.حفاظا عمى مكانة الدكتواره فنقل إلى وزارة المعارف، فنفذ النقل ولكنو رفض العمل 

فمزم بيتو يكتب في جريدة " السياسة"   2مارس من العام نفسو فصل وأعيد إلى التقاعد 29وفي 

 اليومية وتولى رئاسة تحريرىا أثناء تغيب رئيس تحريرىا محمد حسين ىيكل.

اآلداب بعد في عيد وزارة تسيم أعيد إلى الجامعة...... ليستأنف تدريسو في كمية  1934وفي عام 

 انقطاع عنيا قرابة ثالث سنوات.

                              
 .23صطفي عبد الغني: تحوالت طو حسين، ص م - 1
 . 40سامح كريم: معارك طو حسين األدبية والفكرية، ص  - 2
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م، وفي أواخر 1939عين عميد لكمية اآلداب، وظل بمنصب العمادة حتي مايو  1936وفي سنة 

م انتدب مراقبا لمثقافة بوزارة المعارف مع بقاء أساتذة في كمية اآلداب واستمر حتي فبراير عام 1939

 1م حين عاد الوفد إلى الحكم 1942

عين   1950جانفي  13أحيل مر ة أخرى عمى التقاعد مع من أحيموا وفي  1944وبر أكت 6وفي 

وزير لممعارف في الوزارة الوفدية، وظل في ىذا المنصب حتي أقيمت وزارة )مصطفى النحاس( إثر حريق 

 فأحيل لممعاش لممرة الثالثة. 1952جانفي  26القاىرة في 

ن بأنو " حاول أن يصيغ الصيغة النيائية ألفكاره وتتميز ىذه الفترة األخيرة من حياة طو حسي

النظامية حول التعميم والفكر االجتماعي والعمل السياسي في حيز التنفيذ عمى أن منصب الوزير كان آخر 

أكتوبر  28منصب في سمك الوظائف الرسمية والسياسية التي تقمدىا، فأنصرف بعدىا حتي وفاتو في 

 . 2دبيإلى اإلنتاج الفكري واال 1973

 

 

 

 

                              
 .24،25مصطفى عبد الغني: تحوالت طو حسين، ص  - 1
 . 25المرجع نفسو، ص، - 2



 .............................................................................................................................الفصل األول: طو حسين مصادر تكوينو ومنيجو في نقد االدب 

22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مصادر تكوينو األدبي والفكري: 2

ونمخص مما تقدم إلى استنتاج المكونات الثقافية التي اتجو من خالليا طو حسين إلى دراسة فروع 

ومنيا النقد األدبي، ولعل الصواب أن نرجع تكوينو الفكري والثقافي الى عدة عناصر  1المعرفة المختمفة

 3اجتمعت فييا التيارات القديمة والحديثة  2"ليست منفصمة وانيا متصمة، متمازجة في النسيج العام لفكرة"

 وىي: العنصر المصري الخالص والعنصر العربي اإلسالمي والعنصر الغربي.

                              
 .   33عبد العزيز شرف: طو حسين وزوال المجتمع التقميدي، ص  - 1
 .26مصطفى عبد الغني: تحوالت طو حسين، ص  - 2
 .33عبد العزيز شرف: طو حسين وزوال المجتمع التقميدي، ص  - 3
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 صري: العنصر الم 2-1

 في صعيد مصر: 

وىو العنصر الذي تأثرت نفسية طو حسين بو منذ تكوينو الثقافي في البيئة الريفية المتميزة، حيث 

. ولقد استمتع بحكم صغره وآفتو "إلى نساء القرى اذ خمون إلى أنفسين أن يذكرن 1عاش طفولتو األولى

وىو ما  2أسعد الناس باالستماع إلى أخواتو وىن يتغنين، وأمو وىي تعدد" .......آالمين وموتاىن فيعددن وكان

جعل الصبي يحفظ كثيرا من األغاني وكثيرا جدا من " عبارات التعديد وكثيرا من جد  القصص وىزلو"، وىو 

كما كان لمعادات  3في ىذا كان كثير المراقبة ألىل الريف الذين كانوا عمى حد قولو " مكرة أذكياء"

الجتماعية "تأثير كبير فيو مثل رياح الخماسين التي كانت تسبق أيام شم  النسيم حيث كان الناس إذا أظميم ا

يوم الجمعة أسرفوا في األكل وفي ألوان خاصة من الطعام، حتي إذا كان يوم السبت أسرفوا في أكل البيض 

وا ورقا أبيض مصقوال وقطعوه قطعا الممون. وكان الفقياء قد استعدوا ليذا اليوم استعداد خاصا. فاشتر 

صغارا  دقاقا إلى آخر السرد الذي يذىب إلى أن ىذه األوراق تشفي الرمد من العيون في موسم الخماسين 

لقد كانت ىذه البيئة مصدر إليامو في كثير من كتاباتو الفنية ويمكن الوقوف  4وىو ما يردد في أيامو"

                              
 .6المرجع نفسو: ص  - 1
 .26، ص 1طو حسين: األيام، ج - 2
 . 22، ص 1طو حسين، األيام، ج وأنظر،، 26مصطفى عبد الغني: تحوالت طو حسين، ص  - 3
 .27مصطفى عبد الغني: تحوالت طو حسين، ص  -4
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األحداث التي وردت في قصصو خاصة، "إلى مقابل ليا من  بسيولة عمى امتداد كثير من الشخصيات و

أشخاص وأحداث حقيقية ومفتش الطرق ومفتش الزراعة والمأمور، إلى جانب أغمب تشبيياتو وشخوصو 

المستعارة التي وردت في أعمالو السياسية يمكن أن نجدىا بالمقابل تعود إلى رموز تضرب في أعماق 

  1الصبي وفي بيئة األولى" 

 المدينة:في 

ذا كان الصبي قد عرف، في قريتو، بيئتو متميزة، فإنو انتقل إلى القاىرة "ليرى لونا آخر من  وا 

تبمورت مكوناتو األولى عن الفكرة المصرية التي انتيت بو إلى الفكرة  الحياة، ففي مدرسة )الجريدة( خاصة

لنتائج التي توصل إلييا عن اآلثار القومية والتي انعكست فييا إحساس لطغي السيد بالتاريخ المصري با

والتي احتفى بيا في )الجريدة( ليزرع في نفس المصري الثقة في ارتقاء مصر،  2المصرية القديمة"

 .3واالستعداد لالستقالل والسيادة

"وتتصل المكونات األساسية لمعقل المصري عند طو حسين باألقطار العربية اتصاال قريبا منظمي 

، ويغذي ذلك ما تمقاه في الجامعة القديمة، من دروس في الحضارة المصرية 4تأثرا بيا"مؤثرا في حياتو وم

                              
 .28، 27و: ص المرجع نفس - 1
 .28مصطفى عبد الغني: تحوالت طو حسين، ص  - 2
  . 33عبد العزيز شرف: طو حسين وزوال المجتمع التقميدي، ص  - 3
 .33و: ص المرجع نفس - 4
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الصمة بين المغة المصرية القديمة وبين المغات السامية  .....القديمة عمى يد أحمد كمال، الذي شرح لطالبو

لى لغات سامية ومنيا العربية، ويستدل عمى ذلك بألفاظ من المغة المصرية القديمة بردىا إلى العربي ة مرة وا 

 مرة أخرى.

وننتيي من ذلك إلى أن عوامل الثقافة في البيئتين األولى والثانية قد تضافرت جميعا عمى تكوين 

العنصر المصري في ثقافة طو حسين وىو العنصر الذي يقوي شعوره الوطني الذي تتضاءل أمامو مجموع 

بالعامل الديني بما "يقدمو لمفكرة الوطنية من محتوى ولوحدة المصالح الفردية ويتعزز ىذا الشعور الوطني 

 . 1األمة من قيمة"

 العنصر العربي اإلسالمي: 2-2

 في القرية: 

وتأسيسا عمى ما تقدم، فإن ىذا العنصر المتمثل في المغة والدين والحضارة ىو من مقومات 

،  يؤكد طو حسين ذلك 2حسينالشخصية المصرية وبالتالي فيو مقوم أساسي من مقومات ثقافة طو 

                              
 .34المرجع نفسو: ص  - 1
 .34عبد العزيز شرف: طو حسين وزوال المجتمع التقميدي، ص  - 2
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نما ىي لغتنا وىي أقرب إلينا ألف مرة ومرة من المغة  بالقول: "فالمغة العربية فينا ليست لغة أجنبية وا 

 . 1المصريين القدماء، وقل مثل ذلك في الدين ومثمو في األدب"

حيث  2بيئتو األولى في القرية" ....ويرتبط " أول مصادر ىذا العنصر في ثقافة طو حسين

"عرف.... أخبار أبي زيد وخميفة دياب كما عرف أخبار عنترة والظاىر بيبرس، وأخبار األنبياء والنساك 

الصالحين، وكتبا في الوعظ والسنن، فضال عن األوزان واألدعية وأناشيد الصوفية كما حفظ في سن مبكرة 

 صغره باالختالط بالبيئة العممية.وبعض أجزاء مجموع المتون، إلى جانب شغفو منذ  3جدا ألفية ابن مالك"

ويتقدم القرآن الكريم مصادر ىذا العنصر العربي في توجيو ثقافة طو حسين وتقويم أسموبو في 

.... وما في ىذا األسموب من تأثير بياني وموسيقي يتبع من تناسق األلفاظ والعبارات تناسقا فريدا .....األدب

لتفاصيل كل ىذا بغير انحراف عن الغاية األساسية وبغير تشويو وىذا الشمول في التحميل مع االىتمام با

 .  4لمجمال أو تعويض المعنى لمغموض وعدم الوضوح

                              
م، ص 1973، دار الكتاب المبناني، بيروت،  5طو حسين: فضول في األدب والنقد، المجموعة الكاممة المجمد - 1

99 . 
 .34عبد العزيز شرف: طو حسين وزوال المجتمع التقميدي، ص  - 2
 .29مصطفى عبد الغني: تحوالت طو حسين، ص  - 3
 .35عبد العزيز شرف: طو حسين وزوال المجتمع التقميدي، ص  - 4
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 في الجامعة: 

وقد " توىج ىذا األثر اإليجابي في البيئة الجامعية التي درس فييا المناىج الجديدة فجاءت رسالتو 

ر الشاعر من خالل مقاييس عصرية أفاد فييا بممكتو، عن )أبي العالء( ثمرة ىذا األثر اإليجابي وفيم شع

 .1العربية من مناىج المستشرقين

 العنصر األجنبي:   2-3

تمثل الثقافة الفرنسية عنده "نموذجا رائعا وصورة حية وامتدادا لمثقافة اليونانية في تطور العقل 

ي عصر النيضة وبداية العصر وييتم طو حسين باآلداب الفرنسية ف 2البشري وأثرة العظيم في كل عصر"

الحديث بشكل خاص "ألنيا كانت معتدلة وحريصة عمى أال تقيد المؤلف إال بمقدار حرصيا عمى أن تالئم 

بين ما تنتج عمى ما فيو من التجديد وبين ما ىو قائم من النظام والتقميد ألن األمة الفرنسية التي ىي متأثرة 

ذه الحضارة، حضارة البحر المتوسط قريبة في عقميا وشعورىا من بالطبيعة الالتينية ومتأثرة بطبيعة ى

نما 3اليونانية والالتينية" ، ولم تكن مصادر الثقافة الفرنسية عند طو حسين محصورة في المؤلفات األدبية وا 

كانت تتجاوزىا "إلى االطالع عمى الصحف الفرنسية والحرص عمى متابعتيا واإلفادة من طرائقيا في 

التعبير، ومعالجة الموضوعات التي يعني بيا فن المقال في الصحافة الفرنسية التي كانت قد التحرير و 

                              
 .38المرجع نفسو: ص  - 1
 .40المرجع نفسو: ص  - 2
 .41، 40المرجع نفسو: ص  - 3
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طفرت طفرة جديدة بفضل شخصية محررييا الذين كانوا يوقعون مقاالتيم وكان ىؤالء الصحفيون من خيرة 

ا اجتذب القراء رجال األدب األمر الذي ساعدىم عمى التفوق في تحرير مقاالتيم السياسية بأسموب رفيع مم

 . 1إلى صحفيم"

ولم يمبث اتصال طو حسين بالثقافة الفرنسية واليونانية أن أصبح عنصرا من عناصر ثقافتو 

  2العامة، التي تثمر في النياية أسموب في األدب ىو ثمرة امتزاج العناصر الثالثة المحمي والعربي والفرنسي

حيث تمتقي األصول التقميدية واتجاىات التجديد "اتصاال عقميا وفنيا" يضيف إلى "ثروة الغرب كما يضيف 

وىي اآلثار التي نجدىا في أدب ودراسات طو حسين وأسموبو "حيث نجد ) روحا  3الغرب إلى ثروتنا"

ب دقيق يمح في التعمق مصريا عذبا( و) روحا أوروبيا قويا( في ألفاظ وجمل عربية... وتفكير عميق حض

 . 4ويغمو في الدقة

 

 

 

                              
 .41عبد العزيز شرف: طو حسين وزوال المجتمع التقميدي، ص  - 1
 .44المرجع نفسو: ص  - 2
 .416طو حسين: فصول في األدب والنقد، ص  - 3
 .44طو حسين وزوال المجتمع التقميدي، ص  :عبد العزيز شرف - 4
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 آثاره:  3

إن التعريف بكتب طو حسين يمقي ال محالة، مزيدا من الضوء عمى شخصيتو ويعرف أكثر بآرائو، 

في مختمف الميادين التي اىتم بيا، والتي تشكل في مجموعيا شخصيتو، ووجية نظره إلى األدب والحياة. 

بعض كتب التي ال تنتمي إلى حقل األدب ألن الكاتب، كما يقولون "ال يكون وقد تعمدنا أن نشير إلى 

كذلك.... ما لم يره القارئ بأجمعو، بكل مواقفو وأعمالو.... بكل مشاعره وأحاسيسو وكأنيا يضعو فوق راحة 

 يده..... وأعمال طو حسين كثيرة، متعددة الجوانب مختمفة االتجاىات..... فيي تغطي صفحات ما يقرب

من المائة كتاب.... إلى جانب أنيا تغطي أيضا عددا من الصحف والمجالت التي أدلى فييا بأحاديث، 

  1كما أنيا تشغل عددا ال يستيان بو من األشرطة اإلذاعية والتمفزيونية واألفالم السينمائية"

 :نذكر من مؤلفاتو 

ن آثار مصطفى عبد الرزاق، دعاء الكروان، شروح سقط الزند، عمى ىامش السيرة، مع المتنبي، م

جنة الحيوان، حديث األربعاء، الفتنة الكبرى *عثمان*، الوعد الحق، تجديد ذكرى أبى العالء، في الشعر 
                              

 .102سامح كريم: ماذا يبقى من طو حسين، ص  - 1
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الجاىمي ما وراء النير، نظام األثنيين، المعذبون في األرض، مرآة اإلسالم، ألوان، أديب، األيام، الحب 

الشوك، حافظ وشوقي، حديث المساء، في األدب الجاىمي،  الضائع، الفتنة الكبرى *عمى وبنوه*، جنة 

 يتحدث عن أعالم عصره لمدكتور محمد الدسوقي. 

 منيجو في دراسة األدب ونقده: 4

  الشك الديكارتي: 4-1
إن المنيج الديكارتي الذي اختاره "ىو منيج عقمي يتطمب في من يستخدمو استعدادا فكريا 

حيث قال: "إن ديكارت يتخذ لفمسفتو..... قاعدة لم يألفيا الناس، ىي نسيان القديم والبراءة منو  1خاص..."

كم و وافتراض أنو لم يكن حتى إذا قر أن ىذه الفمسفة وتعمقت فييا لم تجد جديدا وال شيئا يشبو الجديد.... 

 . 2ة"إنما ىو كالم ككالم الفالسفة فيو كثير من الحدود والقضايا و االقتبس

  :أصول ىذا المنيج في الدراسات العربية القديمة 

إن المنيج الذي أسس عميو طو حسين بحثو في الشعر الجاىمي ىو منيج لم يألفو المفكرون و 

النقاد العرب المعاصرون لو، رغم أن أصولو موجودة في الدراسات العربية القديمة إنو منيج الشك 

تحدث عن مسألة النحل في الشعر العربي القديم إنما تمك أمور  الديكارتي، فمم يكن طو حسين أول من

                              
 . 16معارك طو حسين األدبية والفكرية، ص سامح كريم:  - 1
 .   214م، ص 1983، دار الكتاب المبناني، بيروت، 2، ط12طو حسين: المجموعة الكاممة المجمد  - 2
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فيناك إشارات البعض العمماء الرواة في القرنين  1خاض فييا عمماء األدب والمغة في القرن الثاني لميجرة

  2إلى الوضع والنحل في الشعر الجاىمي، زمن ذلك ما ذكره أبو العالء وأبو عمر الشيباني 03و  02

ند الرواد المتأخرين نثارا من.... اإلشارات المتفرقة الى الموضوع والمنحول من وكذلك نجد ع

غير أننا نجد ابن سالم أشد العمماء تحرجا من ىذا الشعر المصنوع فقد عاش في فترة  3الشعر الجاىمي

لرواة حرجة وعمى أساس ما ورد فييا من أخبار الجاىمية واإلسالم بينت الحقائق التاريخية التي قبميا ا

لذلك كان أولى  4وجميور المؤلفين.... بأنيا التاريخ العممي الصحيح المعتمد عميو في األحكام العممية

األفكار التي عرض ليا في طبقات فحول الشعراء فكرة الشعر الموضوع الذي يضاف إلى الجاىمين، وقد 

 . 5ر عمى التنقيةقدم أمثمة كثيرة عمى ىذا الشعر وكان ىدفو أن يحمل الذين يدونون الشع

 ومن أىم النتائج التي توصل إلييا: 

 * إن ما ينسب من شعر إلى عاد وثمود... كمو منحول مزيف.1

 * إن ما ينسب إلى حمير وجنوب اليمن من أشعار بالمغة العربية كمو منحول مزيف.2

                              
 .  328، 327اصر الدين األسد: مصادر الشعر الجاىمي وقيمتيا التاريخية، ص ن - 1
 . 327، 326م، ص 1956نفس المرجع: دار المعارف، القاىرة،  - 2
 . 335، 331نفس المرجع: ص  - 3
 .  104م، ص 1981داود سموم: مقاالت في تاريخ النقد العربي، دار الرشد، بغداد،  - 4
 .79نفس المرجع: ص  - 5
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لى ىالك من ىمك * والحظ أن الفتوح اإلسالمية قد أدت إلى التشاغل بالجياد عن العناية بالشعر 3 وا 

 بالموت أو القتل فذىب الكثير من الشعر العربي الجاىمي ولم يبق منو إال قمو.

* من أسباب الوضع والنحل عنده أن الكثير من الرواة كانوا يصنعون الشعر وينسبونو إلى كبار الشعراء 4

 في الجاىمية وصدر اإلسالم.

 * تقديره لحجم النحل والوضع.5

م األسباب التي حممت الناس عمى أن يضيعوا إلى الجاىمين ما لم يقولوه، من خالل وقد تممس ابن سال

 ذلك:

  1/ تكتسب الرواة لمتكسب بالرواية1

 / القصاص: 2

أدرك ابن سالم أن بعض ىذا االنتحال جاءنا من ىذه الطبقة التي تسمي المموك بما يرضييا 

 ى في األسمار مخموطا بالقصص.ولذلك قال عن ىذا الشعر الذي يرو  2ويعجبيا ويضحكيا

 /  النحل ألسباب دينية:3

الذي حدث لحسان بن ثابت في قولو: حمل عميو ما لم يحمل عمى أحد، لما تعاضيت قريش  

 . 1واستتبت

                              
 .79نفس المرجع: ص  - 1
 .109داود سموم: مقاالت في تاريخ النقد العربي، ص  - 2
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 /  انتحال الشعر لمتفاخر القبمي.4

ل ما وبعد أن نشر ابن سالم الدوافع التي كانت خمف ىذا الوضع واالنتحال أبدى تفاؤال في أن ك

 حدث من وضع لم يكن ليفوت عمى العمماء النقاد فييا إذا عجزت الرواية عن تأدية واجبيا.

 :دراسات المستشرقين تعمق شك طو حسين في الشعر العربي القديم 

الشك أن طو حسين قد اطمع عمى ما كتبو المستشرقون من بحوث في مطمع العصر الحديث، في 

فيو، ربما كانت من األسباب التي دفعتو إلى استخدام المنيج صحة الشعر الجاىمي وأسباب النحل 

الديكارتي في دراسة ىذا الشعر وكان أول الباحثين الذين تناولوا ىذا الموضوع ىو األلماني )تيودور نيمدكو( 

م وقال إن كل شعر أقدم من ىذا التاريخ تثير الشك 500م حدد أوليات الشعر العربي بحوالي 1861سنة 

 في صحتو.

والحظ أن اإلسالم لم يؤثر كثيرا في الشعر إذا احتفظت القصيدة لدى كثير الشعراء وكذلك 

احتفظت بخصائصيا وروحيا وأشار إلى مساوئ الرواية الشفوية يقول: فأدب شعب من الشعوب ال يمكن 

يدفعيم إلى ، واتيم القصاص بتشويو الشعر 2أن يبقى في صورتو األصمية وقتا طويال بدون مساعدة الكتابة

ذلك في المقام األول انعاش اخبارىم التاريخية بقطع شعرية وترتيبيا، ووضعيا عمى لسان األشخاص 

                                                                                                          
 .80طو أحمد إبراىيم: تاريخ النقد األدبي عند العرب، ص  - 1
تيودور نيمدكو: من تاريخ ونقد الشعر العربي القديم، دراسات المستشرقين من حول صحة الشعر الجاىمي، ص  - 2

21 . 
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، كما حاول أن يحدد التغيرات المقصودة العتبارات دينية ومما قالو أن المسممين 1المذكورين في اخبارىم

 أكمميا.......عمدوا إلى حذف األقوال الوثنية إما بأن يحذفوا أبياتا ومقاطع ب

لم يأت نيمدكو بجديد فيما قالو عن أسباب نحل الشعر لكنو اىتم بالداعي الديني أكثر من ابن 

 سالم.

كما أنو أولى أىمية كبيرة لتحديد األسباب التي أدت إلى ضياع وتشويو معالم الشعر العربي القديم 

 فيما ال يرجع إلى النحل في قولو:

فاتيا أدى استبدال كممات أو عبارات بكممات أو عبارات إما عن قصد *إن غني المغة العربية بمراد

 ابتغاء تيسير الفيم.

 انعدام الوحدة العضوية لقصيدة الجاىمية ساعد عمى سقوط بعض األبيات أو التغيير في ترتيبيا. -

إن احتكام أصحاب المختارات الشعرية إلى ذوقيم الخاص، فيما جمعوه من شعر ساعد كثيرا عمى 

 يع القصائد القديمة، لقد ظنوا أنيم حفظوا فييا زبدة الشعر القديم أما الباقي فيمكن اىمالو وتركو.   تقط

 ومن مظاىر االضطراب أيضا التي أشار إلييا ىي:

 2* تسمية المرأة الواحدة بأسماء مختمفة في القصيدة الواحدة 1

 1* االتفاق بين بيتين في المفظ والوزن والقافية 2

                              
 . 27، 22ص نفس المرجع:  - 1
 .28تيودور نيمدكو: من تاريخ ونقد الشعر العربي القديم، دراسان المستشرفين حول صحة الشعر الجاىمي، ص  - 2
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آخر كان سببا في تحريف الشعر عن أصمو ىو ليجات القبائل فيو يظن أن الفارق * وشيء 3

بين ليجات شمال وليجات وسط الجزيرة العربية في زمان النبي كان كبيرا... باتساع البالد وانعزال مضارب 

أن ىذه األقدار قد أصابت الشعر األقدم أكثر مما أصابت  ويالحظ نيمدكو 2القبابل بعضيا عن بعض

 الشعراء األحدث.

كذلك أدعى ألفرت أن المسممين األوائل قد وقفوا موقفا معاديا من العصر الجاىمي: والشعر 

وأرجع أسباب  3الجاىمي لموقف اإلسالم والنبي "صمى اهلل عميو وسمم" مما سمح بضياع مزيد من الشعر

 في ىذا الشعر لما يمي:الوضع والنحل 

* يقول إن الفضل في إنقاذ البقية من آثار الماضي إنما يعود إلى الدراسات المغوية التي ركزت 1

 . 4عمى أن تأخذ شواىدىا من الشعر الجاىمي 

 * عزوة الرواة.2

                                                                                                          
 .33، 32نفس المرجع: ص  - 1
 .29، 28نفس المرجع: ص  - 2
ىمي، فميم ألفرت: مالحظات عن صحة القصائد العربية القديمة، دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجا - 3

 . 51ص 
 .53، 52نفس المرجع: ص  - 4
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ض * ال يستبعد أن يكون الرواة الشعراء في القرن األول لميجرة، قد نسبوا وضموا إلى أشعارىم بع3

 ،1أشعار الجاىمين 

 * القصص.4

 * النحل ألسباب دينية.5

وبعد ثماني سنوات من بحث نيمدكو، الذي تاله بحث ألفرت إال أنو أدعاء لألذىان الشروط التي 

 . 2انتشر فييا الشعر الجاىمي قبل التدوين

اء بو تطرق جولد تسييل الوضع في نشر ديوان الخطيئة ولكنو لم يزد عمى ما ج 1893وفي عام 

 نيمدكو وألفرت شيئا.

 كما تناولو سير تشارلز في مقدمة الجزء الثاني من نشرتو لكتاب المفضميات.

ولكن ىؤالء المستشرقين جميعا لم يبمغوا في نظرية االنتحال من الشك واالسراف ما بمغو المستشرق 

 .  3اإلنجميزي مرجميوث إلى رفض الشعر الجاىمي جممة

  4عمى األسس التالية:وقد بنى مرجميوث بحثو 

                              
 .54، 53نفس المرجع: ص  - 1
 .  177 176ريجيس بالشير: العصر الجاىمي، دار الفكر، دمشق، تعريب إبراىيم كيالني، ص،  - 2
 .177نفس المرجع: ص  - 3
   . 131بروينمش: مسألة صحة الشعر الجاىمي، دار المستشرفين حول صحة الشعر الجاىمي، ص  - 4
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 العالقة بين النقوش واألشعار: -

إن ما ينسب إلى أىل اليمن ومموكيا عمى أنو شعر جاىمي صحيح، منحول بعد اإلسالم، ولغة  

 ىذا الشعر الذي ينسب إلى اليمن تختمف عن لغات وليجات جنوب الجزيرة العربية التي جاءت في النقوش.

 العالقة بين القرآن واألشعار: -

 الشعر الجاىمي في مضمونو، يتعارض مع ما جاء في القرآن بشأن الشعر والشعراء.* 

* مضمون الشعر الجاىمي: يكشف أن ىذا الشعر قد وضع بعد اإلسالم ألنو ال يمثل الحياة 

الدينية لمجاىمين ويكشف ىذا الشعر عن أمور يؤكد القرآن أن العرب لم يعرفوىا قبل أن يخبرىم ليا. مع 

 وجود شعر جاىمي فيو قد ضاع بسبب موقف اإلسالم من ىذا الشعور.احتمال 

وقد توصل مرجميوث من بحثو إلى أن كل األشعار الجاىمية وربما كل األشعار السابقة عمى 

 .1العصر األموي منحولة، نحميا الرواة في العصر األموي

حسين إلى مسألة الشك في  ويمكننا القول أن ىذه الدراسات التي أشرنا إلييا قد أليمت وألفت طو

 صحة الشعر الجاىمي.

 

 

                              
مقال بروينمش: في مسألة صحة الشعر الجاىمي في كتاب دراسات المستشرفين حول صحة الشعر الجاىمي،  - 1

 .  127ص 
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 المبحث الثاني: ميخائيل نعيمة ومدرسة الميجر.

 ميخائيل نعيمة:  1

 تعريف ميخائيل نعيمة: 1

وقاد إلى التجديد وأفردت لو  ىو واحد من الجيل الذي قاد النيضة الفكرية الثقافية وأحدث اليقضة

المكتبة العربية مكانا كبيرا لما كتبو وما كتب حولو فيو شاعر ومسرحي وناقد وكاتب مقال ومتأمل في 

الحياة والنفس اإلنسانية وقد ترك خمفو آثار بالعربية واالنجميزية والروسية وىي كتابات تشيد لو باالمتياز 

 لفكر واآلدب.وتحفظ لو المنزلة السامية في عالم ا

 حياتو:  2

م وىو من عائمة مسيحية أرثوذكسية ودرس 1889ولد في )بسكنتا( في جبل صنين في لبنان عام 

في مدرسة المعممين الروسية بالناصرة، وحصل عمى بعثة لمتابعة دراستو العالية في جامعة بولتافا في 

يا شعرا، اإلنجميزية بفضل ىجرتو إلى م، عرف  من المغات غير العربية الروسية، ونظم ب1952أوكرانيا 

قامتو بيا مرة طويمة من الزمن والفرنسية التي تعمميا بباريس عندما ارسل في أثناء  الواليات المتحدة ، وا 
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الحرب العالمية األولى ضمن من ارسموا من الجنود األمريكيين إلييا لممشاركة في القتال، كما انظم إلى 

أدباء عرب في الميجر وكان نائبا لجبران خميل جبران، عمى أنو بقضاء خمس الرابطة القممية التي أسسا 

سنوات في روسيا أتيح لو ما لم يتيح لغيره، وىو التعرف عمى األدب الروسي ، واإلتقان المتزايد لمكتابة 

شد الرحال إلى الواليات المتحدة ودرس في جامعة  1911بالمغة الروسية، وبعد عودتو من روسيا سنة 

 م.1912اشنطن وتخرج فييا عام و 

أجبر عمى الذىاب مع الجنود واألمريكيين إلى أروبا الغربية وكان نصيبو الذىاب  1917وفي سنة 

إلى باريس، وىناك استغل الفرصة ليدرس تاريخ الفنون في جامعة " رين" ثم عاد إلى الواليات المتحدة عام 

الرابطة القممية" وشارك في مجالت السائح، والفنون، وفييا أنشأ مع جيران و إيميا أبو ماضي "  1919

 1م1988فبراير  22والسمير وكتب الكثير من األشعار، والقصص، المقاالت توفي في 

 أعمالو:  3

 القصص:  3-1

بعنوان "سنتيا الجديدة" وكان حينيا في أمريكا  1914نشر نعيمة مجموعة القصصية األولى سنة 

لتالي نشر قصة " العاقر" وانقطع عمى ما يبدو عن الكتابة القصصية حتي العام يتابع دراستو، وفي العام ا

، وفييا الكثير من شخصو 1952م إلى أن أصدرت قيمة قصصو الموسومة بعنوان "مراد" سنة 1946

" أبو بطة" التي صارت مرجعا مدرسيا وجامعيا لألدب  1958وفكره الفمسفي وبعد ستة أعوام سنة 
                              

 . 127، ص 2011، 2003، 2،ط1ابراىيم خميل: كتاب مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث، دار المسيرة، ط - 1
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نشر مجموعة " أكابر" التي يقال أنو وضعيا مقابل كتاب "النبي"  1956وكان في العام  القصصي المبناني

وضع نعيمة رواية وحيدة بعنوان "مذكرات األرقش" بعد سمسمة من القصص  1947لجبران، وفي سنة 

اع األدب والمقاالت واألشعار التي ال تبدو كافية لمتعبير عن ذائقة نعيمة المتوسع في النقد األدبي وفي أنو 

وىي عممو الثالث بعد مجموعتين قصصيتين فمم  1917األخرى "مسرحية األباء والبنون" وضعيا سنة 

 1960و  1957ما بين عامين  1967يكتب ثانية في ىذا الباب سوى مسرحية " أيوب: صادر بيروت 

سبعين في آخر وضع قصة حياتو في ثالثة أجزاء عمى شكل سيرة ذاتية بعنوان "سبعون" ظنا منو أن ال

   1مطافو ولكنو عاش حتى التاسعة والتسعين وبذلك بقي عقدان من عمره خارج سيرتو ىذه.

 المؤلفات:   3-2

كتابا  22وفي مجال الدراسات والمقاالت والنقد والرسائل وضع ميخائيل نعيمة ثقمو التأليفي 

 2نوردىا:

  1932كان ما كان. 

  1934المراحل دروب. 

  1936جبران خميل جيران. 

  1945زاد المعاد. 

                              
 .128نفس المرجع: ص  - 1
 .31، 29، ص 1973وشعراء من الميجر، دار اليالل، مصر، محمد عبد الغني حسن: أشعار  - 2



 .............................................................................................................................الفصل األول: طو حسين مصادر تكوينو ومنيجو في نقد االدب 

41 
 

  1948كرم عمى درب. 

  1949صوت العالم. 

  1953النور والديجور. 

  1957في ميب الريح. 

  1963أبعد من موسكو ومن واشطن 

  1965اليوم األخير. 

  1972ىوامش. 

  1973في الغربال الجديد. 

  1974مقاالت متفرقة، ابن آدم، نجوى الغروب. 

 1974مع الصحافة  مختارات من ميخائيل نعيمة وأحاديث. 

  1977رسائل من وحي المسيح. 

 .ومضات، شذور وأمثال، الجندي المجيول 

 .الغربال 

  .سبعون 

 .ىمس الجفون 
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 الشعر: 3-3

مجموعتو الشعرية الوحيدة ىي " ىمس الجفون" وضعيا باإلنجميزية وعربيا محمد الصايغ سنة 

، كما كتب قصيدة " النير المتجمد" وتتضح معالم الشعر الرومانسي في ىذه القصيدة، فقد بناىا 1945

و عن الخرير الشاعر في ثالثة أقسام، األول منيا عرض لموقف المتكمم من النير الذي فاجأه تجمده وتوقف

و الجريان، فيشبيو بالحدث الميت المكف ن بأكفان بيضاء ىي الثمج المتراكم في مجراه، وشبيو باألسير 

المقيد وبقيود من الجميد بدال من الحديد قيدتو بيا يد الصقيع، وىو يكثر من التساؤل الذي يشق عن 

  1يعة الخالبة الجذابة، من حولو.اإلحساس بالتغيير الكبير المأساوي الذي أصاب النير وشمل الطب

 

 

 

 مدرسة الميجر: 4

 التعريف بيا:  4-1

ىي المدرسة التي قامت عمى يد أدباء العرب، الذين اعتزموا النزوح عن أوطانيم فارين من الظمم 

والتعسف في ظل الدولة، العثمانية المريضة إلى ما وراء المحيط كانوا يمتون أنفسيم الجائشة بإدراك األمل 

                              
، 127، ص 2011، 2003، 2، ط1إبراىيم خميل: كتاب مدخل الدراسة الشعر العربي الحديث، دار المسيرة، ط - 1

128  . 
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سبع كامنة في قمب الصخر وتحقيق األحالم ولم يكن يدور في خمدىم قط أن المقمة ىناك جاثمة في فم ال

ومن دونيا السير والكد والعرق والدمع وكان إدراك المياجرين بعد فوات األوان أنيم تائيون في مجاىل 

الغربة ضائعون في صحاري العجمة فال القوم قوميم وال الديار ديارىم فكان أدبيم ىناك نبتة عربية زكت 

عروبة صفاء الروحانية ووىج الحماسة ودفق العاطفة، في أرض غربية وأتت أكميا جنيي صافيا فيو من ال

"فأطمقوا أدب الميجر عمى األدب الذي أنشأه العرب الذين ىاجروا من بالد الشام إلى أمريكا الشمالية 

 .1والجنوبية وكونوا جاليات عربية وروابط أدبية أخرجت صحفا ومجالت تيتم بشؤونيم وأدبيم" 

رة عمى المبنانيين فيناك جماعات سورية وفمسطينية أيضا "ولم تكن اليجرة، األدبية مقتص

ومياجرون مثل كندا ودول أمريكا الالتينية كالبرازيل واألرجنتين وفنزويال ولقد بمغ عدد المياجر بين عامي  

 1954ستين ألفا، وكان أول مياجر عربي ىو أنطوان الشعالني المبناني الذي ىاجر عام  1989 -1919

مالية ومات بعد سنتين من ىجرتو، أما أول أديب ىاجر إلى األرض الجديدة فكانت ميخائيل إلى أمريكا الش

 . 2"1913رستم والد الشاعر أسعد رستم، وبمغت موجات اليجرة قمتيا عام 

                              
، ص 2004، 1، دار صادر، بيروت، الطبعة 1الدكتور لطفي حداد: أنثولوجيا األدب الميجري المعاصر، ج - 1

18 . 
 .14المرجع نفسو: ص  - 2
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 أعالم أدباء الميجر: 4-2

يطمق اسم أدباء وشعراء الميجر عادة عمى نخبة من أىل الشام المثقفين الذي ىاجروا إلى 

 وىم ينقسمون إلى قسمين: 1900وحتى أواسط  1800يركتين ما بين أواخر الثمانيات من األم

 :أدباء الميجر الشمالي 

لى مناطق أخرى من أمريكا  وىم األدباء الحرب الذين ىاجروا إلى الواليات األمريكية المتحدة وا 

خميل جبران وميخائيل نعيمة عمى يد جبران  1920الشمالية وىم مجموعة الرابطة القممية التي تأسست عام 

يميا أبو ماضي، نسيب عريضة، رشيد أيوب.  وا 

 :أدباء الميجر الجنوبي 

وىم من ىاجروا إلى مناطق أمريكا الجنوبية كالبرازيل واألرجنتين والمكسيك وفنزويال وأسسوا ىناك 

 .ما يسمي بالعصبة األندلسية وىم رشيد الخوري، الشاعر القروي، إلياس فرحات وغيرىم 

 أىم معاييرىا النقدية: 4-3 

قامت جماعة أدبية في الميجر الشمالي تعرف بالرابطة القممية بوضع دعائم وأسس لنقد الشعر، 

دعمتيا في ذلك جماعة الديوان خاصة فيما يتعمق بالتجديد في الشعر العربي ونتيجة التزاميما قد تضمن 

ي ارتأت ىذه الجماعة أن تكون في نقد الشعر العربي كتاب الغربال لميخائيل نعيمة في غربالو معايير الت

 فما ىي ىذه المقاييس؟

 سنحاول باختصار أن نحصر ىذه المقاييس األدبية في الحاجات التالية:
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  :الحاجة إلى اإلفصاح 

عن كل األحاسيس والحاالت التي تنتابنا من العوامل النفسية إذ يقول: "حاجتنا إلى اإلفصاح عن 

خفاق وخوف وطمأنينة وكل ما يتراوح بين أقصى كل ما ينتابنا  من العوامل النفسية: من رجاء ويأس وفوز وا 

 .1ىذه العوامل وأدناىا من االنفعاالت والتأثرات"

 :الحاجة الحقيقة 

في الحياة سواء كانت في أنفسنا أو في العالم من حولنا يقول "حاجتنا إلى الدور نيتدي بو في 

ن اختمف فيمنا الحياة، وليس من نور نيتد ي بو غير نور الحقيقة وحقيقة ما في العالم من حولنا فنحن وا 

عن الحقيقة لسنا نذكر أن في الحياة ما كان حقيقة في عيد آدم وال يزال حقيقة حتى اليوم وسيبقى حقيقة 

 .2حتى آخر الدىر"

 :الحاجة إلى الجمال في كل شيء 

مقا ال يختمف في ذوقان لقول ميخائيل "حاجتنا إلى وال يمكننا التغاضي عن أن في الحياة جماال مط

ن  الجميل في كل شيء ففي الروح عاش ال ينطفىء إلى الجمال وكل فيو مظير من مظاىر الجمال، فإذا وا 

                              
 . 74، ص 1998، 16ميخائيل نعيمة: الغربال، دار نوفل بيروت، الطبعة - 1
 .75ص : المرجع نفسو - 2
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تضاربت أذواقنا فيما نحسبو جميال وما نحسبو قبيحا ال يمكننا التعامي عن أن في الحياة جماال مطمقا ال 

 .  1يختمف فيو ذوقان"

 :الحاجة إلى الموسيقى والروح 

تتوق إلى األصوات واأللحان توقا ال ندرك كنيو فنعيمة من أدباء الميجر الذين أعجبوا كثيرا بأوزان 

الموشحات األندلسية التي تعد بداية لمثورة عمى العروض الخميمية واتيامو بأنو حول الشعر العربي إلى نظم 

اجتنا إلى الموسيقى، ففي الروح ميل عجيب إلى األصوات واأللحان ال ينبض بفكر أو حياة فيقول نعيمة: "ح

ال ندرك كنيو، فيي تيتز لقصف الرعد وخرير الماء ولحفيف األوراق لكنيا تنكمش من األصوات المتنافرة، 

     2وتأنس وتبسط بما تألف منيا.

لنفس المصابة بالعقم ويقول أيضا: أما النفس التي ال تمد إال أوزانا صحيحة وقوافي رنانة فيي ا

  3والبد ليذه النفس من أن تتمقح يوما بجرثومة الحياة فنجد في داخميا عواطف وأفكار إال أوزانا وقوافي فقط 

 

 

 

                              
 الصفحة نفسيا. :المرجع نفسو - 1
 الصفحة نفسيا. :المرجع نفسو - 2
 المرجع نفسو: الصفحة نفسيا. - 3
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 الموازنة بين الناقدين: 

 : عرض كتاب الغربال 1

، وىو عبارة عف مجموعة مف المقاالت التي نشرىا في 1923ميخائيؿ كتابو الغرباؿ  قدـ 

إلى جماعة الرابطة  انتماءهو معروؼ عف ميخائيؿ نعيمة  ،1الصحؼ، أو كتبيا مقدمات لبعض المؤلفات

ة وة المكممة عمميا إف لـ تكف المصوبيات. الدعينالقممية في المجير و تمثؿ دعوتو النقدية في بدايات العشر 

ف كاف لدعوة مؤلفي الديواف والفارؽ الجوىري بينيما أف كتاب الغرباؿ كاف أك ثر إثارة لمقضايا النقدية، وا 

بالشعر العصري اآلخذ بمبادئ الرومانسية  واالحتفاءاف عند مصب واحد، وىو رفض الشعر التقميدي، يمتقي

  2.سمة الحياةنكما تمثؿ في الغرباؿ مف خالؿ ما دعاه نعيمة ب

لقد أثار صاحب الغرباؿ مسائؿ نقدية ىامة، فقد ضبط مفيـو النقد مف خالؿ ربطو بالغربمة، وأف 

، ومف ثـ فمنطمقو النقدي منطمؽ تقويمي، لكف ىذا التقويـ 3يف الصالح والطالح القصد منو ىو التمييز ب

ىي غربمة : "اقد كما يقوؿ نعيمةاء كما فعؿ العقاد أحيانا، فميمة النليس تعسفيا، أو ىجوما عمى الشعر 

وة ىذا الفيـ بصبغة رومانسية افسحت مجاالت لمذات وق ، واصطبغ4"غربمة أصحابيا اآلثار األدبية ال

                              
 .  24مندور محمد: النقد والنقاد المعاصروف، ص  - 1
 .129ـ، ص 1975، 10نعيمة ميخائيؿ: الغرباؿ، مؤسسة نوفؿ، بيروت، لبناف، ط - 2
 .15المرجع السابؽ: ص  - 3
 .13المرجع السابؽ: ص  - 4
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بحيث  ،1التمييز الفطرية التي ال يكوف الناقد ناقدا إذا افتقدىا، والتي توجد لنفسيا القواعد وال توجدىا القواعد

ه عف بيره ألنو يرفع النقاب في أثر ينقديصبح الناقد مبدعا عمى حد تعتصوره لمنقد ذاتيا تأثريا، عندىا  ابد

 .2ليس في الواقع إال كاشفا نفسو وىو فيما ينقدأحد حتى صاحب األثر نفسو، جوىر لـ ييتد إليو 

حيث يغدو سبؽ،  ح عف توجو نقدي مختمؼ تماما عما كاف عميو األمر فيماإف ىذه اآلراء تفص 

"يسوغ لي ويقدـ نعيمة ىذه الفكرة بنظرة ثاقبة، فيقوؿ:  في تشكيؿ الداللة في النص الشعري، الناقد مشاركا

مرتكزا  "ة الحياة، واتخذ مف مقولة "نسم3"يتر عاطفعاطفتو بمظي ستجيرأف أحؾ فكرة بمحؾ فكري وأ

ي انعكاس ما ف –عمى حد قولو -وىو يعني بيا  ،النقدية في التعامؿ مع النصوصأساسيا في ىذه اآللية 

ثـ تبدأ عممية التقويـ فيبحث في عمقو وعموه  ،4داخمي مف عوامؿ الوجود في الكالـ المنظـو الذي اطالعو

بأىمية مشاركة  -لدى نعيمة–يبو ....إلخ إف أىمية ىذه التحديدات إنما تكمف في مدى الوعي ودقة ترك

 تشكيؿ داللة النص الشعري.في  الناقد

وال شؾ أف الفكر النقدي الذي قدمو نعيمة كاف ناضجا إلى حد ما، إذ ال يمكف تجاىؿ الفصؿ الذي 

يكشؼ عف آراء ما زاؿ باإلمكاف الرجوع إلييا لتأسيس  ففيو"، س األدبيةيالمقاي"بعنواف  "الغرباؿ"عقده في 

، حدد وفقا لحاجات اإلنسانية المادية والروحيةتالتي ت "القيمة"ف فكرة ، فيو ينطمؽ مرؤية منيجية في النقد

                              
 .17 ص: المرجع السابؽ - 1
 .19 18ص، :المرجع السابؽ - 2
 .14النقد والنقاد المعاصروف، ص  :محمدمندور  - 3
 .129 ص :المرجع السابؽ - 4
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قي اإلنساني تتكيؼ بالزماف والمكاف وبدرجة الر تة بؿ ىي أسس المقاييس عمييا، فال تكوف ثاببحيث تت

ىا في جوىر مقيمة الروحية وحدىا، وىي ثابتة أف األدب والفنوف ال يخضعاف إال لغير  ،المادي والروحي

ويحصي نعيمة منيا  ،لكف منطمقيا ىو الحاجات اإلنسانية التي تميزىا ،متكثرة في صفاتيا وأسمائيامتعددة 

 أربعا:

.بنا مف العوامؿ النفسيةينتاؿ ما * حاجتنا إلى اإلفصاح عف ك1  

حقيقة ما - وليس مف نور نيتدي بو غير نور الحقيقة ،نور نيتدي بو في الحياة* حاجتنا إلى 2

 بأنفسنا، وحقيقة ما في العالـ مف حولنا.

ينطفئ إلى الجماؿ وكؿ ما فيو مظير * حاجتنا إلى الجميؿ في كؿ شيء، ففي الروح عطش ال 3

ماؿ.مف مظاىر الج  

   1.ندرؾ كنيو األصوات واأللحاف الففي الروح ميؿ عجيب إلى  ،سيقى* حاجتنا إلى المو 4

 جزاءأ الى كيفية تعاممو مع النصوص الشعرية التي أورد االنتباهت نقد نعيمة مف ىذا المنطؽ يمف

لفصؿ الخاص بقصيدة أحمد لنسيب عريضة، وا "األرواح الحائرة"بديواف  مسخص ذلؾ الفصؿ الخامنيا، وأ

حثا عف الرؤية اء مف نصوص شعرية بالتحميؿ والدراسة باجز "، ففي األوؿ يتناوؿ أرة الشوقيةشوقي "الد

 .ف أف يحصر االىتماـ بالبيت الشعريخمفيا دو الخاصة التي تكمف 

                              
 .  75، 74ـ، ص 1995، 16نعيمة ميخائيؿ: الغرباؿ، دار نوفؿ، بيروت لبناف، ط - 1
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ف أنو ينطمؽ مف مفاىيـ نقدية قديمة مثؿ مفعمى الرغـ  "الدرة الشوقية"لقصيدة شوقي  أما نقده

إال أف  ،شوقي كما يرىالتقميدي ممثال بي الحط مف الشعر وأف الغاية ى ،1"حسف التخمص"و "الحشو"

 في نقده بمبنى النص الشعري، فوصفو بالتشظي وعدـ الترابط.بدا  اىتماما واضحا قد

و تصنلعؿ ىذا الموقؼ النقدي في الديواف والغرباؿ يكشؼ عف بداية تشكؿ رؤية نقدية جديدة م

في  دبيةلنقد قد جاء نتيجة خالفات أىذا ا بغي عدـ إغفاؿ أفنيلمتصورات الرومانسية عف الشعر، ولكف 

نما ما أممتو قضي ة األساس، بمعنى أف المثير ليذه الدراسات ليس ما ارتبط بالفكر الرومانسي في ذاتو، وا 

 راء المقمديف كما وصفوا.عصرية الشعراء والتجديد فيو ومعارضة الشع

 

 

 أهم القضايا النقدية لكتاب الغربال:  1-1

الشاعر، الشعر و  ىي: قضية مفيوـ ميخائيؿ نعيمة في كتابو الغرباؿ تناولياإف أىـ القضايا التي 

وقضية وحدة القصيدة الشعرية، وقضية المفظ والمعنى، وقضية نقد األسموب األدبي، وقضية الخياؿ 

قضية التحرر المغوي في و سو، يالنقد األدبي ومقاي، والصورة الشعرية، وقضية الصدؽ في العمؿ األدبي

قد الرواية داع األدبي، ونبي، والتجربة الشعرية وعممية اإلباألدبي، قضية الموسيقى في الشعر العر  األسموب

 التمثيمية ونذكر منيا: 

                              
 ، عمى الترتيب.152 -149ـ، ص 1975، 16الغرباؿ، دار نوفؿ، بيروت لبناف، ط :نعيمة ميخائيؿ - 1
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 :قضية الشعر والشاعر 

األمر أف الشعر واسع اآلفاؽ، بعيد  بادئطاؿ، وقرر في تحدث ميخائيؿ نعيمة عف الشعر فأ

المدى عف التحديد والضبط، وأشار إلى الحديث عف الشعر والشاعر ينطوي عمى كثير مف النقاط الخالفية 

وضع تعريؼ جامع مانع لو، كما  التي تشير إلى وجيات النظر فمشعر تعريفات كثيرة ألنو مف الصعب

لتو في عالـ األدب أوصمنا إلى ما نحف فيو مف لحقيقي ومنز أف جيمنا معنى الشعر ار ميخائيؿ نعيمة بيقر 

  1بالقصائد وفقرنا بالشعر. وغنائياوفرة النظاميف وقمة الشعراء 

مت حوؿ مفيوـ الشعر واف اختمفت في أسموبيا يمة أف التعريفات الكثيرة التي قيويرى ميخائيؿ نع

ينظر إلى الشعر مف حيث ألفاظو وأوزانو وقوافيو،  وتنوع تعبيراتيا فإنيا ترجع إلى نوعيف رئيسيف : أحداىما

حد االتجاىيف ألف أحيوية، قوة مبدعة، قوة مندفعة إلى األماـ، ولـ يوافؽ عمى  واآلخر يقومو باعتباره قوة

نما ىو مزيج منيما مًعاالشعر في رأيو األوؿ وحده، وليس الثان   .2ي فحسب وا 

شد ما يكوف ارتباطا نوع مف أنواع األدب، واألدب أعر الش يرى أف الشعر يرتبط بالحياة، ألفو 

ؤونيا مف فرح أو اقيا والتعبير عف سائر أحواليا وشبالحياة، وىذا االرتباط يدفع الشاعر إلى الغوص في أعم

يماف أو شؾ، ر حزف، وسعادة أو شقاء، و  .......... وغير ذلؾ مف  طمأنينة أو خوؼجاء أو يأس، وا 

ؽ عمى الباطؿ ساف فالشعر عند ميخائيؿ نعيمة ىو غمبة النور عمى الظممة والحالعواطؼ التي تنتاب اإلن

                              
 . 76ميخائيؿ نعيمة: الغرباؿ، ص  - 1
 نفس المرجع: نفس الصفحة. - 2
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وباإلجماؿ فالشعر ىو الحياة باكية  تسامة الطفؿ ىو الحب والبغض .....ىو ترنيمة البمبؿ، ىو إب

  1.رةيميمة، وشاكية ومسبحة، ومقبمة مدبوضاحكة، وناطقة وصامتة، ومولولة وم

حياة بكؿ ما فييا، كما أنو في نفس الوقت نقش لمصورة في المخيمة عند نعيمة تفسير لم فالشعر

 فالشعر عنده يجمع بيف الحقيقة والخياؿ مًعا.

جرييف إليو وما يتميز بو أسموبيـ المشوب االمي ةنظر في تحديده لمفيـو الشعر ووظيفتو بكما تأثر 

 والتطمع إلى تحرير األوطاف. واالغتراببالحنيف وآالـ 

وال يتنوع ألف مصدر الشعر الحياة، أ يتجز  عر مف حيث المصدر واحد، ال يقاس والويرى أف الش

، فإف تكف جميمة ومقدسة في األسد والنمر فيي جميمة وفي األسدي في البعوضة، وفي الجمؿ والحياة ى

   2.ب والحرباءومقدسة في الض

 3متفاوت الرتب. ،أما مف حيث المعنى، فالشعر كالحياة كثير األصناؼ، عديد األلواف

آفاقيا،  ىره التعبير عف الحياة والكشؼ عففمصدر الشعر عنده طي النفس وزاوياىا وخباياىا، وجو 

مشعر ، لذلؾ فحرومشاعره فعؿ السويذكر ميخائيؿ نعيمة أف الشعر يفعؿ في حواس اإلنساف وعواطفو 
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، ترنيمة واحدة ترسؿ الجندي دوف دونوحمأىمية كبيرة في حياتنا "أعراسنا ليست كاممة إال بو، وأمواتنا ال ي

 1حربو مع المجة المزمجرة واألمواج المتطاحنة...." إلى محافر الفناء، ونشيد واحد يخفؽ عمى الموتى

مؽ وىذا الكالـ يوقفنا عمى مقياس الشعر الصحيح في رأي ميخائيؿ نعيمة فالشعر الصحيح ىو خ

، وقد ال يكوف لكؿ عنصر مف واالنسجاـيـ مف التآلؼ بينيا مقدار عظ يتعاوف في إيجاده عناصر كثيرة

 مع غيره مف العناصر يحقؽ الجماؿ. وانسجامو ائتالفوولكف ، العناصر منفردة الجماؿ المعبر

ويرى ميخائيؿ نعيمة أف الشعر قد رافؽ اإلنسانية منذ نشأتيا وتدرج مع اإلنساف في حياتو إلى وقتنا 

 الحاضر.

نما يشمؿ كؿ ما في ىذه الدنيا، فيو الحياة وبالتالي بيف لنا أف الش عر عنده ليس شيئا محددا وا 

كميا بكؿ ما فييا وروح الكائنات وجوىرىا، وىو التجربة اإلنسانية كميا عمى ىذه األرض منذ الوالدة حتى 

 الوفاة.

نما  أما غاية الشعر عنده ليست محصورة في اإلحساس بالجماؿ فقط، وال في تصوير الحياة فقط وا 

مزيج بينيما. ولذلؾ فيو يعترض عمى دعاة الفف لمفف وعمى مف يحصروف غاية الشعر في تصوير حاجات 

، فيو يرى أف الشعر ينبغي أف 2ثمف ليا إذا قصر عف ىذه الميمة  اإلنسانية ويروف أنو مجرد زخرفة ال

     .3ساف فييايجمع بيف الغايتيف: تصوير اإلحساس بالجماؿ، وتصوير مظاىر الحياة وحاجات اإلن
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يف ييونوف مف شأنو وينزلوف ة الشعر في الحياة وينكر موقؼ الذإف ميخائيؿ نعيمة يسمو منزل

مكانتو، ألنو ما داـ اإلنساف يمتمؾ غريزة الشعر والتعبير عف الذات فسيظؿ الشعر حاجة مف حاجات 

نما  أحالموي يدعي أف أما الشاعر في رأي ميخائيؿ نعيمة فميس ىو الحالـ الذ ،اإلنساف الروحية حقيقة، وا 

  .1الجسدية، أو يالمسو بروحو، لسانو يتكمـ مف فضمة قمبو وىو اإلنساف الذي ال يصؼ إال ما يدركو بحواس

ؿ مقومات ويرى أف لكؿ شاعر عالمو الفني الخاص الذي يقـو عمى جممة مف العناصر ىي ك

ية لمشاعر، وىو الذي يصوغيا ويحدد أبعادىا الفنؤية الخاص ىو الذي يكوف الر  شخصية، وىذا العالـ الفني

 وينقميا مف عالـ النفس إلى عالـ الحس الخارجي.

والشاعر المميـ صاحب الحس الدقيؽ بمفردات المغة وما يمكف في كؿ ما فييا مف طاقات اإليحاء 

منسجمة األلواف، مؤتمفة الحركات، شجية  ف يشكؿ مف ىذه المفردات صورة فنيةوالتعبير ىو الذي يستطيع أ

 األصوات.

مجيد مف الكتاب وال، لوف وولكؿ كممة رنة،  ولكؿ كممة صبغة أرواح، أو  " فكؿ كممة معنى

دات يتولد مف ارتباط معانييا معنى جمى، صاح عف عاطفة أو فكر جمع بيف مفر شاء اإلفوالشعراء مف إذا 

  .2"ف شجيألوانيا صورة واضحة جميمة، ومف تآلؼ رناتيا لح اندماجومف 
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 والشاعر الذي يستطيع أف يقوـ بكؿ ىذه األمور وأف يصور ما يشاء مف المعاني بسيولة ليس

نما ىو مف الذيف يمكنيـ أف يصنع أف يصنعو، لذا فميخائيؿ  وا ما ال يمكف لإلنساف العاديإنسانا عاديا، وا 

عينو الروحية ما ال أف ب و نبي وفيمسوؼ ومصور وموسيقي وكاىف، نبي ألنو يرىعت الشاعر بأننعيمة ين

يراه كؿ بشر، ومصور ألنو يقدر أف يسكب ما يراه ويسمعو في قوالب جميمة مف صور الكالـ، وموسيقي 

 ألنو 

وكاىف ألنو يخدـ إليا ىو الحقيقة ، حيث ال نسمع نحف سوى ىدير وجعجعة يسمع أصواتا متوازية

 ماؿ.والج

فالشاعر في رأي نعيمة ىو الذي يمتمؾ مف قوة اإلحساس ونفاذ البصيرة ومجاؿ اإلدراؾ ما يجعمو 

 يرى في الحياة مف حولو ما ال يراه غيره مف الناس.

فالشعر يعبر عف الجوانيو ، وبيف الشاعر والناظـ، كما وضع ميخائيؿ نعيمة فرقا بيف الشعر والنظـ

 نعصتالمطبوع، أما النظـ فيو مجرى انعكاس لمخارجية التي يمتزج فييا الالتي تترجـ العاطفة في صدؽ 

 1.والخداع

جاه الحياة والكوف، فيو دائـ اما الفرؽ بيف الشاعر والنظاـ، فالشاعر ىو مف يعبر عف داخمو ت

لنظاـ فال يعنيو لـ نره ظاىًرا فييا، أما اإلينا ما مب في حنايا الحياة ليدرؾ منيا ما لـ يدركو غيره، وينقؿ التق
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نما كؿ ىمو أف يأخذ قممو وقرطاسو لينظـ  أف يعبر عف عاطفة صادقة وال عف تجربة إنسانية عامة، وا 

 قصيدة مف القصائد.

وىذا مف أىـ مالمح نظرة ميخائيؿ نعيمة في الغرباؿ إلى الشعر والشاعر وىي نظرة تعبر عف 

الشاعر حتى يكوف إنسانا يجيد التعبير عف الحياة يكوف فنا راقيا، وبأمر  بالغ بأمر الشعر حتى اىتماـ

 ويختمؼ في نظرتو إلييا عف اآلخريف.

 :المقاييس األدبية 

، 1ؿ مقاييسو وموازييو"نقد الذاتي أو الشخصي ويقوؿ: " أف لكؿ ناقد غربالو ولكيؤكد نعيمة عمى ال

ألنيـ بمساعدة ىذه القوة يضعوف وا بصفة مشتركة وىي قوة " التميز الفطرية" وعمى النقاد كميـ أف يحظ

تص بو فينقد عمى معايير خاصة ألنفسيـ والذي فقدىا ال يمكنو أف يكوف ناقدا يخمؽ أحكاما وقواعد تخ

ليذا سمي محمد مندور منيجو " المنيج التأثري الذاتي" الذي  ، 2األدب قيد نفسو والمعايير اآلخريف وال ي

  .3المدرسة الرومانسية" اىتماـفي رأس  افنساف وذاتو يكونيدؿ عمى النزعة الرومانسية فيو ألف اإل

نشاىد في أراء نعيمة في ىذا المجاؿ ازدواجية واضحة عمى سبيؿ المثاؿ ىو مرة يدعو النقاد إلى 

خمؽ معايير جديدة ويقوؿ " فالناقد الذي ينقد حسب القواعد التي وضعيا سواه ال ينفع نفسو وال منقوده وال 

الجميؿ مف الشنيع، والصحيح مف الفاسد، لما كاف مف  لو كانت لنا قواعد ثابتة لتمييز ء إذاألدب بشي

                              
 .16 الغرباؿ، ص :ميخائيؿ نعيمة - 1
 .17 ص :نفس المرجع - 2
 . 29، 26، ص 2002مندور محمد: النقد والنقاد المعاصروف، دار النيضة، القاىرة،  - 3



 الفصل الثاني: موازنة ومقارنة بين الناقدين ...................................................................................................................................................................

61 
 

حاجة بنا إلى النقد والناقديف، بؿ كاف مف السيؿ عمى كؿ قارئ أف يأخذ تمؾ القواعد ويطبؽ عمييا ما 

 إذا صح" نيا:ثـ يقوؿ في مكاف آخر مؤكدا عمى أف وجود مقاييس التقويـ المطمقة ضرورة ال بد م ،1يقرأه"

و المدارؾ فما  واؽذواألتتبدؿ األياـ واألماكف ست سوى أزياء سنا األدبية ليأف مقاييسنا القيمية ومنيا مقايي

 يا وسمينيا؟مييز بيف األمور والفصؿ ما بيف غثالنفع مف جيدنا في الت

ضار والخطأ ما حاولنا أف نفرؽ بيف الجميؿ والقبيح، والنافع والمأولسنا صارفيف ىمنا سّدى ك

 والصحيح؟ فمف ذا يكفؿ لنا ما ندعوه اليوـ جميال ونافعا وصحيحا ال يصبح في الغد قبيحا وضارا وفاسدا؟

    .2"بةؽ مع الزمف وال تزيدىا األياـ إال جماال وىيتأو ليس في األدب مف أزياء ال تع

قيمة األمور س مطمقة حسب حاجات الناس النفسية في نظرتو تقاس ييقـو نعيمة بوضع مقاي

تتغير إثر تغير األمة في  ، صحيح أف حاجات الناسالروحية ومنيا األدب وفقا لحاجات الناس الروحية

األزمنة المختمفة وفي األماكف المتعددة لكف ىناؾ حاجات مشتركة ثابتة بيف األمـ جميعا ال تنحصر بزماف 

ربعة التي يحددىا لنا نوا أما الحاجات األا كامينيشعر الناس بيا في كؿ العصور وأواحد ومكاف واحد بؿ 

 3نعيمة فيي:

أس، وفوز اإلنساف إلى التعبير عما يجوؿ في نفسو، عف حاالتو الروحية مف رجاء وي ة* حاج1

يماف وشؾ، وحب خفاؽ، وا   وكره ولذة وألـ وحزف وفرح و...... وا 
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ر الحقيقة حقيقة ما في * حاجة اإلنساف إلى نور يرشده في الحياة وليس مف نور يرشده غير نو 2

 أنفس الناس وحقيقة ما في العالـ مف حوليـ.

 * حاجة الروح إلى الجماؿ.3

 * حاجة الروح إلى الموسيقى.4

ا عمى ىذه الحاجات المعايير األدبية التي وضعيا نعيمة ودعا إلى اآلخريف إلى استخداميا:" بناء

ىي: إلى أي مدى يقدر النص المنقود عمى أف ، 1س الثابتة التي يجب أف نقيس بيا األدب"يوىي المقاي

لى يالسألة الحقيقة؟ ىؿ رسـ األديب الجميفصح عما يجوؿ في نفس اإلنساف؟ إلى أي مدى اىتـ بم ات وا 

 أي حد انتبو األديب إلى عنصر الموسيقي؟

نعيمة أنو ال يستطيع أثر أف يناؿ درجة المأثرة األدبية إال أف يتزيف بيذه الميزات األربعة  يرى

دقة اإلفصاح وجماؿ  جمع بيفآثارىـ، ألنو " ويعتبر شكسبير مف األدباء الذيف اىتموا بيذه األمور في

وـ مف شعراء وكتبة مف لـ حتى الية الوقع وحالوة الحقيقة.... فميس مف كؿ ما ظير في العاالتركيب وعذوب

، واال تومكف مف أف يجوب أقطار النفس البشرية كما جابيا ىذا الممثؿ اإلنجميزي ال أف يفصح عنيا ببالغت

وال أف يودعيا مف األلحاف ما أودعو شكسبير في أكثر أبياتو الذي زانيا بو،  أف يزيف بالغتو بالجماؿ
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 يزاؿ شكسبير يار مشاىد رواياتو وفصوليا لذلؾ الىذا الخ يا بالحقائؽ التي بطف بياومقاطعو، وال أف يبطن

  .1"ة نصمي نحوىامبلعبة نجح إلييا وق

تقد شفيع الديف السيد المعايير األدبية يعالموجودة في كالـ نعيمة عف  زدواجيةسبؽ وأف ذكرنا اال

المطمقة مف جية  أف نعيمة يؤكد عمى النقد الذاتي مف جية ويصر عمى حاجة األدب إلى وجود المقاييس

س ثابتة يوىذاف القوالف يتناقضاف وأنقذ نعيمة مف شبكة التناقض بقولو أنو يمكف أف تكوف ىذه المقاي، أخرى

  .2لكف مدى إدراكيا يتوقؼ عمى ذات الفرد، ومكاف لدى الناس جميعا في كؿ زماف

ر بالذكر أف نعيمة نفسو المذكورة وجدي االزدواجيةومف الواضح أف نظرة شفيع الديف السيد ال ترفع 

ر أف مدى اإلحساس بالحقيقة والجماؿ الموسيقى ينتمي إلى ذات ذه المعايير وأقأيضا قد أشار إلى نسبة  ى

  3يس األدبية ذاتيةالمقايفالفرد إذف 

الموجودة لكننا ال نستطيع  االزدواجيةع الديف السيد واعتراؼ نعيمة ينكراف يفعمى فرض أف رأي ش

 عف المعايب التي تشكو منيا آراء نعيمة وىي: التعامي

اف لكنو تسبيييس األدبية الثابتة إلى أف الحقيقة والجماؿ ن/ قد أشار نعيمة في كالمو عف المقا1

حف "...فن لتثميف األدب مطمقاف، فيو يقوؿ: يفاسحقيقة والجماؿ الذيف يقصدىما لمقييبدو ومف قولو أف ال
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يـو سنا لننكر أف في الحياة ما كاف حقيقة في عيد آدـ وال يزاؿ حقيقة حتى اللواف اختمؼ فيمنا عف الحقيقة 

" .... إف تضاربت أذواقنا في ما نحسبو جميال وما  ويقوؿ عف الجماؿ :، 1وسيبقى حقيقة حتى آخر الدىر"

ا أف الحقيقة إف قررن، 2"جماال مطمقا ال يختمؼ فيو ذوقاف عف أف في الحياة نحسبو قبيحا، ال يمكننا التعامي

قـو اآلثار نعتبرىما مف المعايير المطمقة ون والجماؿ مطمقاف في الحياة كما اعترؼ نعيمة إذف نستطيع أف

ييس رجا مف المقاننا لو احتسبناىما أمريف نسبيف لخاألدبية عمييا ونجعميا في قائمة المؤثرات األدبية، لك

ماؿ الموجود في النص أو عمى الحقيقة الموجودة فيو الجلمحتمؿ أف يتفاىـ الذوقاف عمى ة، ألنو مف االثابت

صدؽ قوؿ ىذا نميز الرأي الصحيح عف الفاسد؟ أت وما يراه أحد جميال يعتبره آخر قبيحا وبالعكس، فكيؼ

 الناقد أو ذلؾ؟

ـ في الكالـ أنما نتكمـ عف لنظر في رأي نعيمة في الموسيقى "عندما نتكمـ عف النغ/ إف أمعنا ا2

فإف كاف مف الشعراء المحدثيف مف يدعي أف في شعره يمكف أف يحسيا اثناف إحساسا واحدا،  ظاىرة ال

ا ولكنني ال أو مستيتر تز لو نفسو وكنت ال أحس تمؾ األنغاـ، فميس في استطاعتي أف أدعوه دجاأنعاما تي

بر الموسيقى مف أف نعت نابإمكان، فنرى أنو ليس 3"أحتفظ لنفسي بالحؽ في أف أقوؿ بأني ال أحس إحساسو

لعمو اختمؼ ذوؽ ، في حيف ال ترضي آخر أو ا يحدث أف موسيقى تشد رغبة ناقدس المطمقة، كثيرا ميالمقاي

 خرو بالعكس.ناقديف فييا وما شعر بو أحد ال يشعر بو أ

                              
 .80 الغرباؿ، ص :ميخائيؿ نعيمة، - 1
 : نفس الصفحة.نفس المرجع - 2
 . 623نعيمة ميخائيؿ: المجموعة الكاممة، المجمد التاسع)األحاديث(، ص  - 3
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بناء عمى ما ذكرناه عف ىذه المعايير الثالثة نستطيع أف نقوؿ أف الحقيقة والجماؿ والموسيقى 

 بية ال مطمقة.مقاييس نس

ى يعمؿ بمقتضى ىذه المقاييس التي وضعيا ونادـ وفي مجاؿ التطبيؽ نجد اف ميخائيؿ نعيمة ل

نما نجده يتجو في نقده " معنى أنو يقومو عمى بوجية إنسانية روحانية في نظرتو إلى العمؿ األدبي، بيا، وا 

يجد فيو كؿ إنساف صدى لنفسو ومرآة أساس مدى اتصالو بحقيقة الوجود الثابتة مف جوىر اإلنساف بحيث 

 .1لذاتو"

إف في نقده لديواف نسيب عريضة "األرواح الحائرة" حيث قاؿ: " االتجاهوقد أكد ميخائيؿ نعيمة ىذا 

نسمة الحياة" ؿ ما يقع تحت نظري باسـ الشعر ىو "نسمة الحياة"، والذي أعنيو بػ "أوؿ ما أبحث عنو في ك

مف عوامؿ الوجود في الكالـ المنظـو الذي أطالعو فإف عثرت فيو  خميدابعض ما في  انعكاسليس إال 

ذا ذا عمى مثؿ تمؾ النسمة أيقنت أنو شعر، ال عرفتو جمادا، وا  ؾ ليس ليخدعني بأوزانو المحكمة، ومفرداتو وا 

 .2المنمقة، وقوافيو المترجرجة"

نسمة  ، فإفى فني واحدإال أف تحقؽ نسمة الحياة في عدد القصائد الشعرية ال يجعميا في مستو 

 الحياة تختمؼ مف كائف آلخر.

                              
 .834دار شفيع السيد، ص  :ميخائيؿ نعيمة - 1
 .129 الغرباؿ، ص :نعيمةميخائيؿ  - 2
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لنظر إلى أسموب وطريقة ويمي ما تقدـ مف توافر نسمة الحياة في ميزاف ميخائيؿ نعيمة النقدي ا

داء المغوي والذي يبدو فيو العمؿ الشعري عمال فنيا محسوسا مف حيث دقة تركيبو، وحالوة رقتو، وطالوة األ

يؿ نعيمة في والقوافي والقواعد العروضية والقواعد المغوية فآخر ما ينظر إليو ميخائألوانو، أما عف األوزاف 

 .1تقويمو لمعمؿ الشعري

األمور إلى مصادرىا ذا لـ يكف لمناقد مف فضؿ سوى رد إلنياية يقرر ميخائيؿ نعيمة أنو "وفي ا

    .2سميتيا بأسمائيا لكفاه ذاؾ تواباوت

ي النقد تقترب كثيرا مف تجربة الفناف، وتتمبسيا وتنظميا في إطار مف وىكذا قدـ نعيمة إلينا تجربة ف

الوعي األصيؿ، والثقافة المتنوعة الروافد، وكأنو كاف يقـو في كؿ تجربة نقدية تستيدؼ التمييز والتقويـ 

 برحمة في الذات ليقع عمى إيقاع األخر فييا. 

 ض كتاب الشعر الجاهمي: عر  2

الذي تعرض لو الكثير مف المعارضات التي واجييا في  "الشعر الجاىمي"في كتابو قدـ طو حسيف 

حياتو في نشر ىذا الكتاب فقد أثار ىذا الكتاب ضجة كبيرة والكثير مف اآلراء المعارضة، وىو األمر الذي 

سخط قوما "أنا مطمئف أف ىذا البحث إف أتوقعو طو حسيف، وكاف يعمـ جيدا ما سوؼ يحدثو فيما قالو 

                              
 : نفس الصفحة.نفس المرجع - 1
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بريف الذيف ىـ في حقيقة األمر عدة المستقبؿ ضى ىذا الطائفة القميمة مف المستنمى آخريف فسير وشؽ ع

 ."جر األدب الجديدثة وضوقواـ النيضة الحدي

وما تو ومف ىنا نتنقؿ إلى التساؤؿ سبب إثارة البحث أىناؾ شعر جاىمي؟ وما ىو السبيؿ إلى معرف

 ىو؟ وما مقداره؟ 

كو في قيمة الشعر الجاىمي وأف الكثرة مما يسمى شعرا جاىميا ليست مف وقد يفاجئنا الكاتب في ش

فيي إسالمية تمثؿ حياة المسمميف وميوليـ إنما ىي منتحمة مختمفة بعد ظيور اإلسالـ  الجاىمية في شيء

 ا ال يمثؿ شيئا والؿ جدّ أكثر مما تمثؿ حياة الجاىمييف أف ما بقي مف الشعر الجاىمي الصحيح قمي وأىوائيـ

لى  يدؿ عمى شيء ويقوؿ طو حسيف في ذلؾ: غيرؾ مف القراء ما تقرأه عمى "ال أضعؼ أف أعمف إليؾ وا 

طرفو أو ابف كمثوـ أو عنتر ليس مف ىؤالء الناس في شيء إنما ىو انتحاؿ الرواة شعر امرئ القيس أو أف 

 1دثيف أو المتكمميف".أو اختالؼ األعراب أو صبغة النحاة أو اختراع المح

ألنو رأى  خراج ىذه النظرية إلى المبحث الفني والمغوي عف حقائؽ لشكوكووقد استعاف الكاتب إل

ية صعوبة أف يكوف ىؤالء الشعراء أف يذاع أو ينشر أشعارىـ قبؿ ظيور نمف خالؿ الوجية المغوية والف

المنيج الفمسفي ومف ىنا ندخؿ منيج البحث الذي اصطنعو الكاتب لمبحث عف حقائؽ لشكوكو وىو  ،القرآف

ستقبؿ موضوع بحثو "ديكارت" وىو ينطوي عمى أف يتجرد الباحث مف كؿ شيء كاف يعممو مف قبؿ، وأف ي

ا تاما بمعنى ال مؤثرات قومية أو عصبية أو دينية والتحرير بما يتصؿ بيا مف أىواء خالي الذىف خمو 

                              
 .5، 4طو حسيف: الشعر الجاىمي، ص  - 1



 الفصل الثاني: موازنة ومقارنة بين الناقدين ...................................................................................................................................................................

68 
 

متمس في القرآف ال في الشعر وعواطؼ، ووضح قاعدة أخرى وىي أف مرآة الحياة الجاىمية يجب أف ت

موه وناىضوه و ياتو وقامعوا القرآف أعجبوا بو حيث تمبث آسمف الجاىمي في قضية غربية ولكف بدييية ألف 

 وجادلوا النبي فيو وآمف بو بعضيـ.

وقد كاف جديدا في أسموبو وقانونو فيما يدعو إليو فيما رد عمى فرؽ مف العرب تمثميـ البالد العربية 

حد مف الذيف عارضوه وأبدوه وضحوا في وال ذلؾ لما كانت لو قيمة و ال خطر ولما جعؿ بو أولنفسيما 

سبيؿ تأييده ومعارضتو بالماؿ والحياة، فالقرآف أصدؽ تمثيؿ لمحياة الدينية عند العرب مف الشعر الجاىمي 

ة قوية وقدرة عمى الجّداؿ فإنو ال يمثؿ الحياة الدينية وحدىا، إنما يمثؿ شيئا آخر غيرىا يمثؿ حياة عقمي

أف ىذا الشعر حمؿ  التي ينفؽ فييا الفالسفة دوف يوقفوا إلى حميا، ولكف مسألة والخصاـ والمحاورة ومسائؿ

بأنو منتحؿ، فما األسباب التي حممت  حمموإتياـ خطير لمشعر الجاىمي وعمى مف عمييـ بعد اإلسالـ، فيو 

 ـ فيرد طو حسيف في ذلؾ.الناس عمى وضع الشعر وانتحالو بعد اإلسال

يا كذبا وزورا، انما انتحؿ ييا الشعر انتحاال وحمؿ عمى قدمائلـ تكف االمة العربية أوؿ مف انتحؿ ف

الشعر االمة اليونانية والرومانية مف قبؿ وحمؿ عمى قدماء مف شعرائيا، وانخدع بو الناس وآمنوا لو، 

واإليماف سنة أدبية توارثتيا الناس مطمئنيف إلييا حتى كاف العصر الحديث وحتي  االنخداعونشأت عف ىذا 

 األشياء إلى أصوليا ما استطاعوا إلى ذلؾ سبيال. ااستطاع النقاد أف يردو 

يـ األولى اليمف وعدنانية ومنازليـ الحجار فالقحطانية عرب فطروا لينقسـ العرب إلى قحطانية مناز 

كانوا يتكمموف العبرية والكمدانية ثـ تعمموا لغة اكتسابا فالعربية  اكتسبوا، أما العدنانية عمى العربية ) العاربة
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 سبوف إلى العربتبف إبراىيـ شعراء الجاىمية ين بإسماعيؿيـ نسبالعرب العاربة وىذه العدنانية يتصؿ 

بف  ما يقوؿ عنيا أبو عمروكالقحطانية العاربة التي تتكمـ لغة غير لغة القرآف وىي لغة مخالفة لمغة العرب 

مؿ عمييـ بعد اإلسالـ ألسباب، والرواة مجمعوف الشعر الذي يضاؼ إلى القحطانية ح العالء وليذا ىذا

عمى أف قبائؿ عدناف لـ تكف متحدة المغة وال متقنة الميجة قبؿ ظيور اإلسالـ و كذلؾ القرآف عندما تمى 

لعرب الشعوبية ينا كثيرا وذلؾ الختالؼ ليجات بيف قبائؿ ابعدد مف الميجات فيو وكثرت آدابو وتباينت تبا

وكذلؾ مجوف الرواة واسرافيـ في الميو والعبث وانصرافيـ عف  ألقدارىـعف العرب ورفع  ينتحموف ما فيو

لى ما يأبأصوؿ الديف  و الديف ونذكره االخالؽ وكذلؾ يوجد طائفة مف الرواة كانوا وقواعد االخالؽ وا 

 في الشعر والمغة وسيمة مف وسائؿ الكسب. يتحذوف االنتحاؿ

أضعاؼ أي نقد لو، مما جعمو مف أشير كتب طو حسيف كما فقد لقي الكتاب معارضة كبيرة 

خرى ألدباء تدعـ بأف ىذا الشعر منحوؿ مثؿ: مصطفى صادؽ الرافعي، محمد كتب مقاالت أنشرت و 

مع تعديالت طفيفة وتحت عنواف في  منح كتاب طو حسيف مف البيع لكف عاد نشرهثـ لطفي..... ومف 

عبارات جاءت في الكتاب، لكف القاضي أربع األدب الجاىمي وقدـ طو حسيف بتيمة إىانة اإلسالـ بسبب 

المستنير محمد نور حكـ ببرائتو وأمر بحفظ أوراؽ القضية ومف المعارضيف أيضا نجد دكتور محمود شاكر 

ة ومصادر الشعر الجاىمي، وذكر دكتور محمود شاكر مف خاص معارؾ أدبية حوؿ اصالة الثقافة العربي

كتابو رسالة في الطريؽ إلى ثقافتنا: أف دكتور طو حسيف رجع عف أقولو التي قاليا في الشعر الجاىمي 

وصارح بو آخريف مف رجوعو عف ىذه األقواؿ ولكنو لـ يكتب منو شيئا صريحا يتبرأ بو مما قاؿ أو كتب، 
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وسط ساحات النقاشات الدائرة بيف القديـ والجديد لتخرجنا مف حالة الركود التي  وذكر طو حسيف كمجدد في

القمة سسات أطاحت بنيضة وحضارة أمـ في ت في مياديف ضد ظمـ حكاـ وفساد مؤ عاشيا الناس إلى ثورا

خرى، ولكف باجتياد طو حسيف في ىذا البحث يعمف عف حالة جديدة وىي وأشاعت نور العمـ لحضارات أ

رضا الناس عنيا،  خط أوبسلمعمـ حقو وال يبالى ؾ في كؿ ما يراه الناس يقينا ليؤتي رة األدبية لمتشكيالثو 

ويتحمؿ ما يتعرض لو العمماء مف أذى وسخط  سلناا ؽ لـ يألفياإنما حبا لمعمـ والبحث والتفكير وسمؾ طر 

  ليعطي لنفسو حقيا ويؤدي لمعمـ واجبو.

 الشعر الجاهمي:  أهم القضايا النقدية لكتاب 2-1

 :قضية االنتحال في الشعر الجاهلي 

تحدث طو حسيف عف قضية االنتحاؿ في كتابو "الشعر الجاىمي" الذي سماه باألدب الجاىمي، فقد 

نما  قاؿ طو حسيف معبرا عف ذلؾ: إف الكثرة المطمقة مـ نسميو أدبا جاىميا ليس مف الجاىمية في شيء وا 

ي تمثؿ حياة المسمميف وأىوائيـ األكثر مما تمثؿ حياة الجاىميف حيث يقوؿ ىي محولة بعد مرور اإلسالـ في

نما ىي منتحمة مختمفة بعد ظيور  "الكثرة المطمقة مما نسميو شعرا جاىميا ليست مف الجاىمية في شيء وا 

  1اإلسالـ فيي إسالمية تمثؿ حياة المسمميف وميوليـ وأىوائيـ أكثر مما تمثؿ حياة الجاىميف".

ثـ بعد ذلؾ األسباب التي دفعتو إلى الشؾ في الشعر الجاىمي في قولو: " ىو أنني شككت في 

قيمة الشعر الجاىمي وألححت في الشؾ...... فأخذت أبحث وأفكر وأقرأ وأتدبر حتى انتيى بي ىذا كمو إلى 

                              
 . 6طو حسيف: الشعر الجاىمي، ص  - 1
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ية الدينية والعقمية ، وأف الشعر الجاىمي ال يمثؿ حياة الجاىم1شيء إال يكف يقينا فيوا قريب مف اليقيف"

يقوؿ: " فيذا الشعر الذي رأينا ال يمثؿ الحياة الدينية والعقمية لمعرب  واالجتماعيةوالسياسية واالقتصادية 

أنو قيؿ فيو مف حيث بية في العصر الذي يعـز الرواة العر  المغة، وأنو ال يصور 2الجاىمييف بعيد كؿ البعد"

ي الناس اتفؽ عميو الرواة ...أف العرب ينقسموف إلى ية في قولو" الرأاالنقساـ لغة العرب القحطانية وعدنان

، كما أنو ال ينقؿ الخالفات 3قسميف قحطانية منازليـ األولى في اليمف وعدنانية منازليـ األولى في الحجاز"

بيف األحالؼ والقبائؿ وأف الشعر الجاىمي قد وصؿ إلينا عف طريؽ الرواية الشفوية، ومف أىـ أسباب 

 الوضع في الشعر الجاىمي فنذكر منيا:

السياسية: فقد كانت الخالفات بيف المياجريف واألنصار عمى تولى الخالفة وما تبعيا مف قتمة، 

مقتؿ عثماف بف عفاف رضي اهلل عنو ثـ الخالؼ بيف عمي بف أبى طالب ومعاوية بف أبي سفياف رضي اهلل 

نسجؿ مطمئنيف أف ىذه اليجرة قد وضعت مسألة الخالؼ عنيما، حيث يقوؿ: طو حسيف "لكننا نستطيع أف 

بيف النبي وقريش وضعا جديدا جعمت الخالؼ سياسيا يعمد حمو عمى القوة ..... يعتمد عمى الجداؿ 

، وفي قولو أيضا: "أف العصبية وما يتصؿ بييا مف المنافع السياسية قد كانت مف أىـ 4والنضاؿ ليس غير"
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ضافتو إلى الجاىميف" األسباب التي حممت العرب ع ، فقد كانت ىذه األحداث مجاال 1مى انتحاؿ الشعر وا 

 خصبا لوضع الشعر.

عربي توسط بيف اآلداب الخاصة واآلداب القصص: عرفو طو حسيف: " ىو فف مف فنوف األدب ال

ية و ، وجد في العصر األموي والعباسي فئة مف الناس اتخذوا مف الحديث عف أخبار األمـ الماض2الشعبية"

المغازي مينة ليـ وقد عمد ىؤالء إلى إختالؼ الشعر ليزينوا بو قصصيـ ويمتعوا المستمعيف في قولو: " إف 

لـ يقؼ موقؼ االنكار الصريح أماـ ىذا الشعر الذي يضاؼ إلى الجاىميف والذي ىو في حقيقة األمر 

  3مف األمثاؿ". تفسير أو تزييف لقصة مف القصص أو توضيح السـ مف األسماء أو شرح لمثؿ

كالخصومة التي ثارت بيف العرب والفرس أثر واضح في وضع الشعر واضافتو إلى الشعوبية: 

الشعراء الجاىميف، فقد كاف الفرس ينظموف بعض االشعار التي تظير عيوب العرب وأمثاليـ وينسبونيا إلى 

قوؿ طو حسيف " يعد االنتحاؿ الذي شعراء جاىميف وبالمثؿ فقد فعؿ العرب الذي كانوا يروف عمييـ مثال في 

دعت إليو الشعوبية نجده بنوع خاص في كتاب الحيواف وما يشبيو مف كتب العمـ التي ينحو بيا أصحابيا 

  4نحو األدب".
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الرواة : وقد انقسموا إلى اثنيف: إما أف يكونوا مع العرب فيـ متأثروف بيا كاف يتأثر بو الموالي مف 

ؿ طو حسيف: "ولعؿ أىـ المؤثرات التي عبثت باألدب العربي وجعمت حضو مف تمؾ األسباب العامة يقو 

سرافيـ في الميو والعبث  عف أصوؿ الديف وقواعد األخالؽ إلى ما  وانصرافيـاليزؿ عظيما: مجوف الرواة وا 

 وقد كاف طائفة مف الرواة يتخذوف االنتحاؿ في الشعر والمغة وسيمة مف وسائؿ 1يأباه وتنكر األخالؽ".

        الكسب.

 عرض مواطن اإلختالف: 3

 تحيز ميخائيل نعيمة: 3-1

مع ىذه الدراسة لـ يعد اليدؼ ىو ـ ف1923مة الذي صدر عاـ إف كتاب الغرباؿ لميخائيؿ نعي

 اب مع ىذا الماضي.ضر فحسب بؿ تجاوزه الى تصفية الحسإقامة الحد بيف الماضي والحا

عالف القطيعة سابقيو في احلقد كاف ميخائيؿ نعيمة أكثر جرأة مف  تقار التراث العربي وأعالمو وا 

فكرا وال قائدا مف  فنا وال لـ يقدـ أدبا وال، التامة معو، فيو يؤكد أف العقؿ العربي لـ يقدـ أي شيء لإلنسانية

فقير" أما امرؤ القيس، عقؿ "جامد" و" متخمؼ" و "ي مجاؿ مف مجاالت الحياة، فيو قواد اإلنسانية في أ

، وعنترة، والمتنبي، وابف رشد، وابف سينا وغيرىـ مف القدماء والمحدثيف، فإف " غثيـ أكثر مف لنابغةوا

أف ترفعوا أحدا منيـ إلى مصاؼ نكـ ظالميف إلى حد مينيـ" ويتابع نعيمة قائال " .... وعمى كؿ ال أظس
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اء الفالة ولمعاف بضبأولئؾ عاشوا وماتوا ليتغزلوا  ..وفرجيؿ ودانت وشكسبير وممتوف . ميروسىو 

 .1".. الخالمنازؿ ونار القرى .المشرفيات ووقع سنابؾ الخيؿ وسفؾ الدماء ومشي اإلبؿ وأطالؿ 

فيؤالء "راث الغرب وأعالمو ي وأعالمو، يبدي نعيمة انبياره بتلمتراث العرب االزدراءومقابؿ ىذا 

. ىؤالء شموع موقدة، في ة الحؽ..فياءىا وأسكنتيـ األولمب ولمست شفاىيـ بجمر اختارتيـ السماء أص

. ىؤالء معممو اإلنسانية وقوداىا دعوىـ في أعالييـ فنحف قاصروف .. دياجير العالـ لتيدي العالـ إلى النور

 .2إدراكيـ   عف

 تحيز طه حسين: 3-2

ية وتاريخية في ـ أخطر دراسة نقد1926ي" الصادر عاـ إف كتاب طو حسيف في "الشعر الجاىم

لنموذج  ستأسسو ح الشرعية لما سبقيا مف دراسات نقدية مف جية نمتالعربي الحديث ألنيا س تاريخ النقد

 خرى.اريخ األدب العربي ونقده مف جية أجديد لما سيأتي بعدىا مف محاوالت في ت

ىذا نحو مف البحث عف تاريخ الشعر العربي جديد، لـ يألفو الناس يستيؿ طو حسيف دراستو بقولو "

 ازوراراونو ساخطيف عميو وبأف فريقا آخر، سيزوروف عنو قموأكاد أثؽ بأف فريقا منيـ سيقبؿ عندنا مف 

ضيؼ مؤكدا اقتناعو بنتائج بحثو وي. 3"البحثب ؾ وازورار ىؤالء أريد اف أذيع ىذاولكني عمى سخط أولئ

مو في تمؾ ولقد اقتنعت بنتائج ىذا البحث اقتناعا ما أعرؼ أني شعرت بمث" ديد في الشعر الجاىميالج
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فإنو يصر عمى تقييد ىذا  االقتناعوبسبب ىذا ، 1يا مف تاريخ األدب العربي"تالمواقؼ المختمفة التي وقف

ميمة مف "المستنيريف" الذيف ىـ "عدة المستقبؿ وقواـ النيضة الحديثة البحث ونشره، وتقديمو إلى تمؾ الفئة الق

 األدب الجديد. وذخر

صطناع مذىب الشؾ الديكارتي، والتزامو بمعايير البحث العممي ا تامة، رغـ ادعائو ويؤكد بوثوقية

ثالث ليما، فإما أف نقبؿ بما قالو القدماء في  "الصحيح"، أننا تجاه األدب العربي وتاريخو بيف أمريف إثنيف ال

ما أف نضع ىذا األدب وعمـ المتقدميف كمو موضع شؾ، يقوؿ: "حؽ ىذا ا يف اثنيف: إما نقبؿ نحف بألدب، وا 

ما أف ن في األدب وتاريخو ضع عمـ المتقدميف كمو موضع البحث، لقد أنسيت ما قاؿ القدماء ...... وا 

نما أريد أف أقوؿ الشؾ"فمست أريد أف أقوؿ ا يقسـ أنصاره ، دب إلى قديـ وجديدوتبعا لتقسيمو األ 2لبحث ّوا 

بيـ في األدب يـ واضحة، واألمر عمييـ سيؿ، فمذىقديرى أف الطريؽ أماـ أنصار الو إلى قدماء ومحدثيف، 

الذي  االطمئناف، وأىـ ما تميز بو ىذا المذىب ىو االجتيادىو مذىب الفقياء في الفقو بعد إغالؽ باب 

قالو القدماء في حؽ األدب العربي وتاريخو، أما أنصار الجديد، فالطريؽ أماميـ، في نظره، معوجة ممتويو، 

رضا، وىـ ال  االضطرابلى رأي، ويجدوف في الشؾ لذة، وفي ف بشيء، وال يطمئنوف ايـ ال يؤمنو ذلؾ أن

نما يمقونو ينيريدوف أف يخطوا في األدب خطوة حتى يتب وا موضعيا، وىـ ال يطمئنوف إلى ما قاؿ القدماء، وا 
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منيا إلى أي  الثورة أقربفيي عظيمة جميمة الخطر فيي إلى  الشؾ، أما نتائج ىذا المذىب الجديدبالتحفظ و 

 شيء آخر.

إحداث ثوره في األدب  ادعاءلنتائج ىذا المذىب عند حدود  يحووال يتوقؼ طو حسيف في توض

ىذا  "وليس حظ يقوؿ، الشؾ في المحضور"اريخو، بؿ يتوقع مف ىذا المذىب "تغيير التاريخ" نفسة، و"وت

ثراء فيـ قد ينتيوف إلى نو مدى وأعظـ إذا الحد بؿ ىو يتجاوزه إلى حدود أخرى أبعد مالمذىب منتييا عند ى

 .1"تغيير التاريخ أو ما اتفؽ الناس عمى أنو تاريخ

ذا كاف الشؾ مبدأ أنصلـ يكف يباح الشؾ فييا، وىـ قد ينتيوف إلى الشؾ في أشياء  ار الجديد، وا 

عميو  عربي، فشؾ في الشعر الجاىمي، أو ألحلشؾ في أولى مراحؿ الشعر الا فإف طو حسيف ينطمؽ مف

ألشعار التي تنسب إلى الجاىميف "ليست ألف ىذا الشعر ال يمثؿ حياة الجاىميف أما تمؾ ا"الشؾ كما يقوؿ: 

نما ىي منتحمة مختمفة بعد ظيور اإلسالـ فيي إسالمية تمثؿ حياة المسمميف  مف الجاىمية في شيء وا 

  2.وميوليـ وأىواءىـ أكثر مما تمثؿ حياة الجاىميف"

دؿ عمى شيء، وال يئا وال يقي مف الشعر الجاىمي الصحيح قميؿ جدا ال يمثؿ شا بويذىب إلى أف م

أما الذي يصور ىذا ة الصحيحة ليذا العنصر الجاىمي عميو في استخراج الصورة األدبي االعتمادينبغي 

ة، والتاريخ القرآف مف ناحيالوثوؽ بو واالعتماد عميو، فيو "العصر تصويرا صحيحا وواضحا، ويمكف 
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ينتقؿ إلى عرض مبادئو التي يعد الشؾ أىميا خرى". وبعد توضيح مذىبو الجديد، و األساطير مف ناحية أو 

أريد أف أصطنع في األدب ىذا المنيج الفمسفي الذي " توضيح منيجو في البحث، يقوؿ طو حسيف:

المبدأ ويمضي موضحا ، 1"األشياء في أوؿ ىذا العصر الحديثاستحدثو " ديكارت" لمبحث عف حقائؽ 

األوؿ واألساس في ىذا المنيج، وىو مبدأ التجرد مف كؿ األحكاـ السابقة، والشؾ في كؿ اآلراء الموجودة، 

إذ يجب عمى الباحث أف يتجرد مف كؿ شيء كاف يعممو مف قبؿ، وأف يستقبؿ موضوع بحثو خالي الذىف 

 مما قبؿ خموا تاما.

ث في اآلدب العربي وتاريخو إلى التجرد مف كؿ وعماًل بيذا المبدأ الديكارتي، يدعونا عند البح

شيء قد يؤثر عمينا فنتسرع أو نتحيز في أحكامنا، فيجب أف ننسى قوميتنا وكؿ مشخصاتيا، وأف ننسى 

عف الديف يجب أال نتقيد بشيء وال نذ ىذه القومية وما يضاد ىذاكؿ ما يتصؿ بو وأف ننسى ما يضاد ديننا و 

 ي الصحيح.لشيء إال مناىج البحث العمم

العممية وقد أفسد  ويرى أف إخالص المسمميف القدماء في حبيـ لإلسالـ، وتأثرىـ بو في مباحثيـ

وأف يفرقوا بيف عقوليـ وقموبيـ وأف يتناولوا  ا أف يتجردوا مف عواطفيـ أىوائيـأنيـ استطاعو عمميـ، ولو 

ال عصبية وال ديف وال ما ليصؿ بيذا كمو وال يتأثروف في ذلؾ بقومية و المحدثوف  العمـ عمى نحو ما يتناولو

ال أراحونا مف ىذا العناء الذي نتكفمو اآلف ر األدب الذي نجده بيف أيدينا، و مف االىواء لتركو لنا أدبا غي
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.... وأنت تستطيع أف تقوؿ ىذا الذي نقوؿ في كؿ شيء، فموا أف الفالسفة ذىبوا في الفمسفة مذىب ديكارت 

 .ا احتاج ديكارت إلى أف يستحدث منيجية الجديدمنذ العصور األولى، لم

فمسفة العصر الحديث وعممو وفنو وأدبو، لمنيج ديكارت الذي جدد مف ىذه الفوائد الجديدة  وانطالقا

 حتى صار الطابع الذي يمتاز بو ىذا العصر.

وىؿ ىناؾ بيذا المنيج سواء رضينا أو كرىنا ال يترؾ طو حسيف أمامنا أي خيار سوى خيار التأثر 

 وع لمتأثر بيذا المنيج في دراستنا العممية واألدبية أكثر مف تأثر أىؿ الغرب بو مف قبمنا؟مف مسم

نا كما اصطنعو أىؿ الغرب في نقد تاريخو  دبناا إال اصطناع ىذا المنيج في نقد أإذ خيار أمامنا ال

 دابيـ وتاريخيـ.أ

صوصية األدبيف الغربي والعربي، راعاة خض قد يرد عميو بدعوى عدـ مأي اعترا در إلى  يسارعو 

عيما نحو ومؤكدا تقارب العقميتيف، بؿ ونوز  نافيا كؿ خصوصية أو تميز لمعقمية العربية عف نظيرتيا الغربية

االتحاد، إف عقميتنا نفسيا يؤكد طو حسيف، قد أخذت منو عشرات مف السنيف تتغير وتصبح غربية، أو قؿ 

 االتصاؿلشرقية: وىي كمما مضى عمييا الزمف حدث في التغيير وأسرعت في أقرب إلى الغربية منيا إلى ا

 بأىؿ الغرب.

ذا كاف  ف بسبب عدـ اصطباغ ييعيقوف ىذا التقارب بيف العقميتا الو القديـ في مصر ماز  أنصاروا 

ا غربيا، عقميتيـ بيذه الصبغة الغربية، فإف انتشار الغربي وتعميمو سيقضي غدا أو بعد غد بأف يصبح عقمي
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داب آتاريخيـ متأثريف بمنيج ديكارت كما فعؿ أىؿ الغرب في درس آدابيـ و وبأف ندرس آداب العرب و 

 اليوناف والروماف.

فالمستقبؿ لمنيج ديكارت ال لمناىج " ويختـ حديثة عف مبادئ منيجو في البحث وفوائده بقولو: 

 .1"القدماء

ذا كاف طو حسيف قد قسـ األدب والنقد العربي يف إلى قديـ وجديد واألدباء العرب إلى قدماء وا 

ا ىو أنيا الزمة لم ووأعالميا، فصفة القديـ يبد األوروبيةومحدثيف، فإف ىذا التقسيـ ال ينطبؽ عمى اآلداب 

وال يمكف أف يكوف قديما، وىذا ما " خالد" إنساني" وما ىو يوناني أو غربي حديث فيو "عربي فقط، أما 

قط ألنو قديـ قؿ مى أولئؾ الذيف يتغنوف بالجديد فقط ألنو جديد، ويرفضوف القديـ فيؤكده في سياؽ رده ع

نما ىي أشياء أراد اهلل ليا أف  أف فمسفة اليوناف وآدابيـ وفنونيـ ليست ليـ قديمة وال يمكف أف تكوف قديمة وا 

 يا ما بقي مف الدىر وما كاف لإلنساف عقؿ وشعور.تحتفظ بقوتيا ونضرتيا وشباب

ألدب العربي، ويكفي أف فيو ال يضيع عمـو المتقدميف الغربيف موضع الشؾ كما يفعؿ مع ا ولذلؾ

دب اليوناف وفنو، وبؿ وفي أعالـ األدب نمقي نظرة عمى ما يقولو في حؽ أرسطو وفمسفتو، وفي حؽ أ

شادتو إ رسطو، في سياؽتحيزه لمحضارة العربية، يقوؿ عف أوالفكر الغربي الحديث لنقؼ عمى مقدار 

أريد أف أعمـ إلى أي مؤلؼ أو إلى أي عالـ أو إلى أي بترجمة لطفي السيد لكتاب "األخالؽ" ألرسطو "

نسانية، وما ؼ لو نظيرا منذ ظيرت الفمسفة اإلأما أنا فمست أعر  !طاليسنستطيع أف نقرب أرسطو  فيمسوؼ
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طاليس ىو المعمـ األوؿ حقا رسطو لو نظيرا وميما يكف مف شيء فأأعتقد أف أحًدا غيري يستطيع أف نجد 

شدىـ ثباتا وأبقاىـ سمطانا وأرفعيـ مكانا وأكما سماه العرب، وىو أبو الفالسفة حقا وىو زعيـ الفالسفة حقا 

 .لمدىر وقوة عمى األياـ"

أعماه يونانية انبيار في نبرة تكشؼ بوضوح عف انبياره بالحضارة الغربية ومصادرىا الويضيؼ 

دراؾ تحيزاتيا، وجعمو يصؼ كؿ ما أنتجو الغرب بػ "الكوني" و عف رؤية نقائصيا الخالد" "اإلنساني" و"وا 

أصحابيا تضاؼ إلى  تومذاىب شخصي المنطؽ واألخالؽ والسياسة والبيافقائال: "كانت تمؾ المذاىب في 

بحت تمتاز وأص وما إنسانية ال فردية وال مذىبيةطاليس أصبحت ىذه العمـو عم وتطبع بطابعيـ فمما أرسطو

جية أخرى، شخصية ألف شخص أرسطو بشيئيف متناقضيف فيي شخصية مف جية، وال شخصية مف 

طاليس لـ يكف يريد  في الوقت نفسو ال شخصية ألف أرسطو.... وىي  طاليس أقوى وأظير مف أف يخفي

نما كاف يريد أف ينظـ جيود العقؿ اإلنساني  الجيود،  ونتائج ىذهأف يسمؾ في الفمسفة مسمؾ الذيف تقدموه، وا 

تو فمسفة فمسفلعممي واألدبي وقد وفؽ أرسطو طاليس فأصبحت مو إلى الرقي اوأف يرسـ ليذا العقؿ سبي

 اإلنسانية.

ويواصؿ تمجيده ألرسطو، وبياف آثار عمى اإلنسانية، وتأكيد كونية فمسفتو الخالدة التي ال تناليا يد 

عميو وعمى أي خصوصية حضارية أو  جاوزة لو، ومتعاليو، وال تخضع لمنطؽ التاريخ، ألنيا ماالندثار

ة مو في النيضة العربية األولى، وفي النيضة األوروبيى أف يصؿ إلى الحديث عف فضحيز معرفي، إلت

طاليس غريب، فإنؾ ال تسمؾ مذىبا مف مذاىبو  الحديثة ليخمص إلى القوؿ بأف "كؿ شيء مف أثار أرسطو
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ف: األوؿ أف ىذا المذاىب مالئـ لمعصر الذي نشأ فيو والثاني أنو مالئـ الفمسفية إال أحسست فيو شيئي

لمعصور اإلنسانية عمى اختالفيا". ويدعـ رأيو بشيادة بعض الفرنسييف الذيف يروف أف فمسفة أرسطو تشكؿ 

في العصر  وفي الحؽ أف اليوناف والروماف عاشوايدة يمكف أف تقوـ، إلى أف يقوؿ "أساسا لكؿ حضارة جد

في القروف الوسطى عمى فمسفة أرسطو طاليس،  لقديـ عمى فمسفة أرسطو طاليس وأف الشرؽ والغرب عاشا

 طاليس" اآلف وستعيش غدا عمى فمسفة أرسطو وأف أوروبا الحديثة

غير أنو إذا أمكننا تجاوز تناقض طو حسيف مع نفس بيف ما يقولو ىنا في حؽ أرسطو وبيف ما 

تجاوز ما  ال يمكف فإنو، رأى أف ىذا المنيج قد جدد العمـ والفمسفة تجديدا قرره في حؽ منيج ديكارت حيف

تيف العربية ت تاريخية يدركيا كؿ ما لديو أدنى اطالع عمى أسس النيضراء مف مغالطاتنطوي عميو ىذه اآل

النيضة األولى واألوروبية الحديثة ذلؾ أف فمسفة أرسطو، لـ تكف في أي يـو مف األياـ، مف مواجيات 

العربية األولى بؿ كانت عمى العكس مف ذلؾ تماما، مف أكبر عوائقيا التي ساىمت في تعثرىا، وىذا ما 

يؤكده ابف تيمية حيف يقرر أف األمة اإلسالمية في القروف الثالثة األولى كانت أعمـ األمـ في العمـو 

فإف القروف تيا يقوؿ ابف تيمية "جيؿ أىـ سماوال االختالؼترجمة كتب أرسطو صار بعد  والمعارؼ، لكف

بني آدـ عمـو ومعارؼ لـ يكف تكمؼ ىذه الحدود مف عادتيـ فإنيـ وا عممثالثة في ىذه األمة الذيف كانوا ال

نما حدثت االكتب  لـ يبتدعوىا، ولـ تكف بعدىـ مف مبتدعة المتكمميف والفالسفة ألعجمية الرومية عربت، وا 

 والجيؿ ما ال يعممو إال اهلل .   تالؼاالخومف حيف حديث صار بينيـ مف 
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 الخاتمة:

كن حصر أهم النتائج المستخمصة في خمصنا بعد دراسة نراها وافية في حدود مجهودنا العممي ويم 

" لغربالالجاهمي" وميخائيل نعيمة "ا الشعر"كل من طه حسين في كتابة الكتبين  يمي: تناولنا في كالما 

مبدأ ديكارت وخمص استنتاجاته وتحميالته ب طه حسين الشعر الجاهمي عمل فيه عمى توصمنا إلى: في كتا

وأنه كتب بعد اإلسالم ونسب إلى الشعراء الجاهميين، فصدى له العديد من  ،أن الشعر الجاهمي منحول

دد من عمماء األزهر طه حسين إلخ كما قاضى عوالمغة منهم: مصطفى صادق الرافعي......عمماء الفمسفة 

قصد به االساءة المعتمدة لمدين والقرآن، فعدل اسم كتابه إلى  إال أن المحكمة برأته لعدم ثبوت أن رأيه

"األدب الجاهمي" وحذف منه المقاطع األربعة التي أخذت عميه أما بالنسبة لكتاب الغربال لمخائيل نعيمة 

نشرها في الصحف وانتمائه إلى جامعة الرابطة القممية في  وهو عبارة عن مجموعة من المقاالت التي

المهجر وكان كتابه أكثر إثارة لمقضايا النقدية أهمها: قضية مفهوم الشعر والشاعر، قضية وحدة القصيدة 

الشعرية، قضية المفظ والمعنى، قضية نقد أسموب األدبي، قضية الخيال والصورة الشعرية، قضية الصدق 

ي، النقد األدبي ومقاييسه، قضية التحرر المغوي في األسموب األدبي، قضية الموسيقي في في العمل األدب

 الشعر العربي، التجربة الشعرية وعممية اإلبداع األدبي، نقد الرواية التمثيمية.      
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 ملخص:

بغية " عند طو حسين وميخائيل نعيمة موازنة ومقارنة المشروع النقدي: "يتناول موضوع بحثنا الموسوم

البحث إلى وصل توصل منيج االستقصاء والموازنة وتالكشف عن المعايير النقدية المعتمد عند كل منيا ب

 د كل من ميخائيل نعيمة في كتاب "الغربال" قضية مفيوم الشعرنتيجة محورية أىميا القضايا النقدية عن

ة لمقضايا النقدية عند طو حسين في كتابو ضية وحده القصيدة الشعرية .... إلخ أما بالنسبوالشاعر، وق

 ".الشعر الجاىمي" تناولنا أىم قضية "االنتحال"
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Résumé: 

Offres avec le sujet de notre recherche est marqué: « projet critique lorsque 

Taha Hussein et Mikhail budget de Naima et par rapport à » afin de détecter les 

normes en espèces approuvées à chaque enquête de curriculum Ptousel et le 

budget et la recherche ont conclu résultat pivot des questions monétaires les 

plus importants lorsque les deux Mikhail Naima dans le livre « Sieve » la 

question du concept de cheveux poète, et la seule question poème etc .... pour 

les questions monétaires lorsque Taha Hussein dans son livre « la poésie pré-

islamique » nous avons traité la question la plus importante de « plagiat ». 
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Abstract: 

The topic of our research is: "The Monetary Project at Taha Hussein and 

Michael Naima Balancing and Comparison" in order to reveal the monetary 

criteria adopted in each of them by arriving at the survey methodology and the 

budget. The research reached a central result, the most important of which are 

the monetary issues of Mikhail Naima in " And the poet, and the issue alone 

Poetic poem .... Etc. As for the monetary issues when Taha Hussein in his 

book "Pre-Islamic poetry" dealt with the most important issue of "plagiarism." 

 

        



 

 

 

 

 

  الفهرس



 الفيرس:.....................................................................................................................................................................................................

93 
 

 فيرس المحتويات
 - .......................................................................................................................................................مقدمة: ج-أ

 
 الفصل األول:

 

  : طو حسين، مصادر تكوينو ومنيجو في نقد األدب1المبحث 

 1 ..............................................................................................  الميالد والنشأة: 6ص
 1-1 .................................................................................................................................................. في األزىر: 8ص
  2-1 ............................................................................................................................................... في الجامعة: 11ص
 3-1 ............................................................................................................................................ في السربون: 13ص
 2 ....................................................................................................مصادر تكوينو األدبي والفكري: 23ص
 1-2 ................................................................................................................................العنصر المصري:  23ص
   ..................................................................................................................................في صعيد مصر:  23ص
   .............................................................................................................................................في المدينة:  25ص

 2-2 .................................................................................................................العنصر العربي اإلسالمي: 26ص 
   .................................................................................................................................................في القرية:  26ص 
   ...............................................................................................................................................في الجامعة: 27ص 
 3-2 ......................................................................................................................................العنصر األجنبي: 28ص 
 3 .............................................................................................................................................................آثاره:  31ص 
   ..................................................................................................................................نذكر من مؤلفاتو:  31ص 
 4 ......................................................................................................منيجو في دراسة األدب ونقده: 31ص 
 1-4 .......................................................................................................................................الشك الديكارتي: 31ص



 الفيرس:.....................................................................................................................................................................................................

94 
 

   ..............................................................أصول ىذا المنيج في الدراسات العربية القديمة:  31ص
   ...................دراسات المستشرقين تعمق شك طو حسين في الشعر العربي القديم:  34ص 

  المبحث الثاني: ميخائيل نعيمة ومدرسة الميجر 

 1 .......................................................................................................................................ميخائيل نعيمة:  39ص 
 1 .........................................................................................................................تعريف ميخائيل نعيمة: 39ص 
 2 ..............................................................................................................................................................حياتو: 39ص 
 3 ............................................................................................................................................................أعمالو: 41ص 
 1-3 ........................................................................................................................................................القصص: 41ص 
  2-3 .......................................................................................................................................................المؤلفات: 41ص 
 3-3 .............................................................................................................................................................الشعر: 43ص 
 4 .......................................................................................................................................مدرسة الميجر:  44ص 
 1-4 ............................................................................................................................................... التعريف بيا: 44ص 
 2-4 ..............................................................................................................................اعالم أدباء الميجر: 45ص 
   ........................................................................................................................ أدباء الميجر الشمالي: 45ص 
   ....................................................................................................................... أدباء الميجر الجنوبي: 45ص 
 3-4 ...........................................................................................................................أىم معاييرىا النقدية:  46ص 
   ............................................................................................................................الحاجة إلى اإلفصاح: 46ص 
   .....................................................................................................................................الحاجة الحقيقية: 46ص 
   ....................................................................................................الحاجة إلى جمال في كل شيء: 47ص 
   ..........................................................................................................الحاجة إلى الموسيقى والروح: 47ص 

 
  الثاني:الفصل 



 الفيرس:.....................................................................................................................................................................................................

95 
 

  الموازنة بين الناقدين:  

 1 ...............................................................................................................................عرض كتاب الغربال: 51ص 
  1-1 .............................................................................................أىم القضايا النقدية لكتاب الغربال:  54ص 
   ......................................................................................................................قضية الشعر والشاعر:  55ص 
   ................................................................................................................................المقاييس األدبية:  61ص 
 2 .........................................................................................................عرض كتاب الشعر الجاىمي:  66ص 
 1-2 ..........................................................................أىم القضايا النقدية لكتاب الشعر الجاىمي:  71ص 
   .............................................................................................قضية االنتحال في الشعر الجاىمي: 71ص 
  3 ....................................................................................................................عرض مواطن االختالف:  73ص 
  1-3 ..........................................................................................................................تحيز ميخائيل نعيمة:  73ص 
 2-3 ....................................................................................................................................تحيز طو حسين:  74ص 
 - .......................................................................................................................................................الخاتمة:  83ص 

 - ...................................................................................................................قائمة المصادر والمراجع:  85ص 

 - .....................................................................................................................................................الممخص: 89ص 

 - ........................................................................................................................................................الفيرس: 93ص 

 


