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  وتاريخ األدب التاريخي النقد

  

 :مفهوم المنهج التاريخي -1
بعدة مسميات منها المنهج  ميسُ تحديد ماهية المنهج التاريخي، فوالكتاب في ف المؤرخون اختل        

، ومن التعاريف التي أعطيت للمنهج التاريخي ذلك للماضي االستردادي ألّنه عملية استرداد واسترجاع
علمية فحص وتحليل دقيقين لسجالت الماضي ومخلفاته، إعادة تصور الماضي يتم بوسيلة "الذي يعتبره 

فالمنهج التاريخي  ،1" تدوين التاريخ، أو كتابة التاريخ: رئيسية وهي تعبر عن المنهج التاريخي وهي 
   .ف ويسجل ويدرس ويعلل ويحلل الوقائع التاريخية بهدف الوصول إلى الحقيقة التاريخية النسبيةيص

المنهج التاريخي هو منهج غير مباشر ألنّه يعتمد على المصادر المتعلقة بالظاهرة أو الحدث و
  .2وليس بمعايشة الظاهرة نفسها، ألّن أهم ما يميّز المنهج التاريخ هو العودة إلى الماضي

عام وخاص، : له معنيانو "la critique historique " في مجال النقد يقابل المنهج التاريخيو 
دبي، يقتضي ته بالتطور البشري، وفي الحقل األالمنهج العام ينظر إلى في البحوث التي تنظر في الفرد وعالق

العامة تبعا للتطور الفني واالجتماعي والسياسي والديني، واستعمل هذا  األدبية، أو الحركات األديبدراسة 
المنهج في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، بحذر وقلّما درست أسسه الفلسفية، والتأريخ بالمعنى الخاص يأخذ من 

يغة ومن ثّم تقسيم االدب إلى عصور وصفات كل األدب بصالـتأريخ أضيق داللته أي ارتباط الحدث بالزمن، 
وذلك لتتمم الغاية وتحقق السمة النقدية للباحث ..المنفعل وإن كان الواجب أن يعرض بصيغة الفاعل والمنفعل

مين اكوالداللة على تجدره وانعتاقه من موروث لم يعرف التاريخ إال بحاكميه ولم يعرف األدب إال بالتبعية للح
  .3"شأن كل الحاالت األخرى

ينتمي إلى العصر الحديث بعد استثمار آخر ما وصلت إليه منهج  المنهج التاريخيفإّن  ،وبهذا
ة النقدية بهذا المعنى الخاص الذي يجعل منها منهجا حديث النشأة، ألنّنا نعلم أّن يوالتأريخ" بية يالفلسفة التجر
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و في معياريته قائما قواعد أرسط -كذلك -وظل قرونا طويلة) تقويميا، تقديريّا(النقد ظل قرونا طويلة حكما 
في النص نفسه وفي العوامل المؤثرة في النص وفي صلة النص بظروفه  -على أي حال–وهو ال ينظر 

هذه إلى القرن  ة األدبيوزمانه، وإذا ورد شيء عن عصر أو أديب فإنّه يرد متقطعا ويعدو االهتمام بتاريخ
ر بمسبباتها بعيدا عن التجرد أو العزل، وما صحبه من فكر وفلسفة وربط الظواه - عصر التنوير -الثامن عشر

  .1"وقد جرى ذلك في كل مكان في أوروبا، وأمر فرنسا مشهور وأللمانيا مكان خاص من التاريخية

يستطيع الفصل بين المجالين وإلزام الذي هو الناقد، ف في رق بين التاريخ والنقد التاريخيالفكمن وي
في النقد، شأن أي منهج حساس، إذ  يوالمنهج التاريخ" نفسه حدود النقد التاريخي لكي ال يستدرجه التاريخ 

فقد فيه صاحبه توازنه زلت به قدمه واختل ميزانه وصار مؤرخا أو جماعة وحكمه  العصر بمقياسه وحكمه 
 - منذ البداية–نقد األدبي لديه مادة التاريخ ولم يصر للتاريخ مادة للنقد، ويقتضي هذا أن يحدد الناقد وصار ال

دبي بما فيه من حياة العواطف هالت الالزمة، صميم عمله النص األعالقته بالتاريخ، وهو ناقد له المؤ
ألدبي، وإدراك ما خبأه الزمن وراء واألخيلة، وهو يستعين بتاريخ العصر ونظمه السائدة على استجالء النص ا

د ما كان أللفاظه من وقائع وأحداث ومواقع وأعالم، وتحدي - أو أشار إليه-حروفه، والعلم بما تضمن
  .2"من دالالت خاصة ومصطلحاته

فالتاريخ في نظر النقد وسيلة وليس غاية، وسيلة من خالل اعتماد أحداثه لتفسير النص األدبي لكن 
من عواطف ومشاعر وخياال كذلك من خالله يتشكل العمل االدبي  ا يشير إليه النص دون تهميش أهم م

بوصفه نصا مختلفا عن نص الواقع بما هو أحداث مجردة، فالناقد عليه أوال أن يدرك أن األحداث وسيلة 
لم قائم تفسيرية فحسب وليس هدفا في ذاته، لكي تبقى الهّوة واسعة بين النص التاريخي والتاريخ بما هو ع

  . بذاته

دب في هذه الحالة هج التاريخي في األدب يعني استدراج األدب إلى العلم والعلمية، فيكون األوالمن
دب للبحث عن ى استعمال المنهج التاريخي في األأقرب العلم منه إلى العلوم اإلنسانية، فنضطر مرغمين إل

يز بين أخذه األديب من علوم دب للتميألدب لمعرفة أصالة وعراقة هذا األالسياق التاريخي الذي كتب فيه هذا ا
ومعارف غيره، وبين إبداعه وإضافاته في مجال تخصصه، خاصة وأّن المنهج التاريخي ما هو إال وسيلة 
وأسلوب لتفسير وتعليل وتحليل الظواهر األدبية، لذلك إذا أردنا فهم حقيقة األدب معرفة تاّمة، علينا أن نتعرف 

  .ي أدب مهما كان نوع هذا األدبعلى الظواهر السياسية واالجتماعية أل

يدرس الزمن بأبعاده الثالثة لدراسة وحدة زمنية محددة،  ي أنّهن أهم خصائص المنهج التاريخوم
يتميّز المنهج كما ، أنّه منهجا شامال وأصيال، يرتكز على المالحظة والوصف المبني على التعليل والتحليل,

نمط تحكم النظرة إلى األدب في : ولذلك يمكن اختزاله في ثالثة أنماط أساسية هيالتاريخي بتنوعه وتفرده، 
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س األدب في صلته بالبيئة، أو في صلته بمبدعه وما عالقته بالسياسة، تتغلب عليه الرؤية الوضعية، لذلك يدر
  . 1يحيط به، ويجمع بين التحليل التاريخي والتقويم الفني

  :النقد التاريخي يةتاريخ -2

) 1892- 1823(أرنست دنيان  :بدن أسهبوا في أهمية المنهج التاريخي في األد الذيامن أشهر النق

ظهر عليهم التوّجه حيث  ،)1906-1849(وبرونتير ) 1893-1828(وتين ) 1869-1804(وسانت بيف 
بالذوق دبي والشخصي وكل ما يتصل التذوق األ أنكروا لذافي منهج دراستهم لألدب، العلمي التجريبي 

وأحكامه في مجال دراسة األدب، وأخذوا يضعون قوانين ثابتة لألدب ثبات قوانين العلوم الطبيعية، قوانين 
تطبيق على كل األدباء كما تطبق قوانين الطبيعة على كل العناصر، فسانت بيف إلى جانب محيط العمل 

ي ذلك المنهج العلمي، عن طريق اإلبداعي يغوض في روح، المؤلف من أجل استجالء الدالالت، سبيله ف
  .دراسة االدب وسيلة تفصيلية في عالقته ببيئته وثقافتهم وأمزجتهم وتربياتهم

هو مجموعة من االستعدادات الفطرية التي فالجنس ، )الجنس البيئة والزمن(أّما تين فجاء بثالثيته 
مجموعة من الناس انحدروا من أصل واحد، وحول البيئة ويقصد بها الوسط الجغرافي والمكاني الذي تميّز 

أنشأ فيه أفراد األّمة نشوءا بعدهم يمارسون حياة مشتركة من العادات واألخالق، وبخصوص الزمان والعصر 
،  تاريخيّا تطور 2ه على األدبيتعلق األمر باألحداث األساسية واالجتماعية التي تكّون طابعا عاما يترك أثر

النقد التاريخي مثله مثل باقي المناهج إذ ساهم في ذلك ثلة من النقاد، واألمر متعلق بداية األمر بسانت بيف، 
كتب عن القرن السادس عشر والسابع عشر، ولم يدع إلى العصر يتحكم فيه وينسيه مواهبه وجوانب األصالة، 

بي خالل ذلك القرن، الصحافة كان لها الفضل على النقد  األدبي التاريخي، والذي ساهم في تطور النقد األد
  .3والجامعات أيضا شرعت تهتم بالدراسات التاريخية

بالتطور أو التخلف، ولكن يتعلق األمر فيه بالبحث عن مواطن لتفسير ال يرتبط النص األدبي و
ها صلة بما قبلها وما بعدها والناقد يتابع نقده وكل عصر له حلقات ل ...وكما نعلم أّن التاريخ عصور" األدب 

هذه العصور، ويقتضي أّن النقد يربط بينها ويربط تطور الظاهرة من عصر إلى عصر سلبا في ضوء التاريخ ل
على  وما تميّز به عصر من عصر، وما كان لهذه الروابط من عالقة بنظائرها في التقسيم الزمني...أو إيجابا

و بال شك غير ملزم بالخضوع إلى التقسيم السياسي، فقد تضعف الدولة أو األّمة سياسيا األساس السياسي وه
رغم أّن العالقة بين . 4"واقتصاديا وإداريّا ويبقى األدب قّويا، وقد تضعف الدولة أو األمة ويبدوا األدب ضعيفا

وصحيح أّن الناقد " ر فيه، وهكذا االدب والواقع دياليكتيكية، الواقع يؤثر في األدب، واألدب يدوره يعود ليؤثّ 
يرصد مدى ما عبّر عنه كل أدب عن عصره، وما أثّر كل عصر في أدبه، ولكنه غير ملزم بالنتاج الضعيف 

روف المحيطة، والواجب عليه أن يُبقي يدافع عنه بعوامل الزمن أو يمنحه القّوة منحا شخصيّا بالنسبة إلى الظ

                                                           
  .43، ص2006، دار الوفاء للطباعة والنشر، مصر، المدخل إلى مناهج النقد المعاصربسام قطوس،  -  1
  .2، صقراءة تحليلية لمرجعيات منهج النقد التاريخيمحسن الكندي، : ينظر -  2
  .63، صدبي في آثار أعالمهالنقد األحسين الحاج حسن،  -  3
  .64، صالمرجع نفسه -  4



الذي لم يجد  فرصة الظهور في زمنه ولم يدرك معاصروه وأبعاده الضعيف على ضعفه، وينتشل القوي 
ومعانيه، ويرعي رعاية خاصة النصوص العميقة التي استوعب بها أصحابها عصرهم وضمنوها عناصر 

  .1"البقاء بعده

وهو يربط  حقائق لكي ال يحيد عن جادة الصوابفي االستعانة بال الواقع عند الناقدقيمة تكمن و
دب على أساس النقد يدرس التاريخ ويدرس األ" ر األدبي، فيربط ربطا وثيقا بين النص والعصالنص 

العصور، والقرون، ويقابل بينها ويرى الحدود التي يتصل فيها االدب بالعصر والحدود، وهمه األّول النص 
في أمره أنّه استغنى األصيل يكتشف أسراره وال يجد بهذه الطريقة من يهاجمه، ألّنّه بقي ناقدان وكل ما 

بالعصر على الفهم والتفهم وحفظته معرفته من الشطوح والبعد هن الحقائق، إّن التاريخ لدى الناقد وسيلة للنقد، 
، وعلى الناقد أيضا أن ينفصل عن عصره، ويتحدث باسم 2"ونقده بال ريب تأريخي في حدود هذه الدائرة 

األعمال األدبية تابعا لحالة العصر الذي هو فيه، فتختلف الوسائل العصر الذي كتب فيه األدب ويبقى تقسيم 
  .عند الناقد باختالف العصر، وعليه أن يتسلح بوسائل العصر الذي يعيش فيه

واشتهرت أوروبا " كتابة السيرة النقدية، واألمر كذلك متعلق بالتاريخ كما اهتم سانت بيف ب
وفي منتصف القرن الماضي بدأ سانت بيف بنشر أحاديث االثنين  biographieبالسيرة النقدية على منهج 

موجزها إّن دراسة النقد الحق بنظره يتكون من دراسة كل مؤلف حسب أحوال طبيعته لكي يقيم له وصفا 
، والدراسة التاريخية بمنهجها 3"فيما بعد وفي موضعه الصحيح من سلم الفن - حيويّا حافال حتى يمكن أن ينزل

على ظروفه وأسبابه، وتلك قيمة الدراسات التاريخية،  من أنّه ال يمكن الحديث عن شيء دون االطالع هذا تؤ
التاريخ " والتركيز على األثر سببه انعدام الدليل على الزمن بغيابه ويصبح التاريخ فترات زمنيّة متطاولة فـ 

عالهم، والقليل جدا  من هذه األفعال واألفكار يصنع من وثائق، والوثائق هي اآلثار التي خلفتها أفكار السلف وأف
هو الذي يترك آثارا محسوسة، إن وجدت فنادرا ما تبقى، ألّن عارضا بسيط قد يكفي لزوالها ، وكل فكرة أو 
فعل ال يخلف أثرا، مباشرا أو غير مباشر، أو طمست معالمه هو أمر ضاع على التاريخ كأن لم يكن البتّة، 

من ماضي اإلنسانية مجهوال أبدا، إذ ال بديل عن الوثائق، حيث طاولة تاريخ عصور مت فقدان الوثائق صاروب
  . 4"ال وثائق فال تاريخ

   :النقد التاريخي عند العرب -3

ومن يطلع على مذهب " الذي تأثر كثيرا بتين بطه حسين  يالعرب في العالم ط النقد التاريخي ارتب
دون أن يذكر صاحبه، وما قاله عن ذلك فيما بعد في األدب ) ذكرى أبي العالء(تين كما حدده طه حسين في 

بتين على غرار تين الذي يرى أّن الكاتب أو الشاعر ما هو إال الجاهلي، ولم يبق لديه شك في تأثر طه حسين 
لزمان ترغمه على أن يصدر ما كتبه أو نظم من آثار، يخبرنا طه حسين بأنّه لن أثر لمؤثرات الجنس والبيئة وا
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حياة أبي العالء وحدها، وإنّما يريد أن يدرس أيضا حياة النفس اإلسالمية في عصره، ذلك أنّه يعتقد أن يدرس 
ه وآدابه وعارك حكيم المعرة وما له من آثار ما هو إال محصلة لعصر كابد أحداثه وأحواله وارتوى من معارف

  .1"عواطفه ورجاالته

وهذه " وهي  العلل التي أثرت في المعري، طه حسين حدد ،انطالقا من منهجه في الدراسةو 
العلل منها ما هو مادي وما هو معنوي، ومن العلل المادية البيئة الطبيعية، كاعتدال الجو وصفائه، وخصب 

ومن العلل المعنوية مثال ظلم الحكومة ...شمس وبهائهااألرض وجمال الربى، ورقة الماء وعذوبته، ونقاء ال
وجورها، وجهل األمة وجمودها، وشّدة اآلداب الموروثة وخشونتها وهذه العلل تشترك في تكوين الرجل 

، ويالحظ المتتبع لكتابات طه حسين إتباعه 2"أيضا، ومن يعن له من خواطر وآراءوتنشئ نفسه، بل وتلهمه 
) تجديد ذكرى أبي العالء المعري(ه عن السبل التقليدية في النقد، يقول في مقدمة كتابه التيار العلمي وأعراض

ولقد أعلم أّن ناسا قرأوا هذا الكتاب فدفعوا أو اندفعوا إلى نقده بعلم أو بغير علم، مخلصين أو غير مخلصين، " 
األسف كله ألنّي لم أجد فيما  ولقد كنت أود لو وجت فيما كتبوا شيئا يستحق أن يسطر أو يناقش، ولكني آسف

كتبوه إال شتما وسبا، وإال طرقا في الفهم معوجة، ومناهج في التفكير عتيقة، فمن الواجب علي لنفسي وللقراء 
أال أضيع الوقت في العناية بذلك ومناقشته، وما زلت أنتظر نقد الناقد المخلص ال يدعوه إلى نقده إال حب العلم 

أّما هذا الذي يبغضك ويحقد عليك فيتخذ النقد سبيال إلى إيذائك والنيل منك، فخليق بك في اإلصالح، ف والرغبة 
  . 3..."، وأن تنصرف عنهأن تتركه وشأنه

ليس " إلى ضرورة دراسة المناهج الحديثة في سبيل التقدم واالزدهار، يقول  طه حسين  وقد دعا
كمل يوما إذا عني الناس عناية صحيحة يدرس على اآلداب من ذلك بأس، فإّن هذا المثال المشوه ال بد من أن ي

اآلداب على المناهج الحديثة، ولست أزعم أنا لسنا في حاجة إلى درس اآلداب على المنهج القديم، بل أقول إنا 
فطه حسين يؤمن أن االدب ، 4"في حاجة إلى المنهج الحديث، ولنحسن استنباط التاريخ األدبي من هذه اآلثار

يمكن فصله والظواهر في الحقيقة ليست إال في تعالقها بعضها البعض، ال يمكن  الكل ابن بيئته وأنّه كذلك 
خ الذي ال يؤمن بالمذاهب الحديثة، وال يصطنع في البحث فالمؤر" فصلها، فبعضها سبب في وجود اآلخر 

جزاء العالم من االتصال المحتوم، وال أن يسلم بأّن الشيء طرائقه الطريفة، وال يرضى أن يعترف بما بين أ
الواحد على صغره وضالته، إنّما هو الصورة كما أوجده من العلل، وال يطمئن إلى أن الحركة التاريخية 
جبرية ليس لالختيار فيها مكان، المؤرخ القديم الذي يرفض هذا كله، وال يميل إليه، ملزم  مع ذلك أن يبحث 

و ذلك، استحال عليه أن يفهم الرجل أاألمة اإلسالمية، إذا بحث عن حياة أبي العالء، فإنّه لم يفعل عن حياة 
  .5"يهتدي من أمره إلى شيء
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وأنّه ال يمكن الوصول إلى ويؤكد طه حسين في كل مّرة ارتباط األعمال األدبية بأسبابها وعللها، 
إنّما الحداثة التاريخية والقصيدة " عمال في ظللها نتائج موضوعية ما لم تستدعي هذه األسباب وتقرأ األ

الشعرية، والخطبة يجيدها الخطيب، والرسالة ينمقها الكاتب األديب، كل أولئك نسيج من العلل االجتماعية 
، فكم هي عالقة وطيدة تلك التي يقيمها طه 1"والكونية يخضع للبحث والتحليل، خضوع المادة لعمل الكيمياء

ب والعلوم األخرى التي يكون أساسها التجريب، فكل األحداث ناقصة ما لم ترتبط بأسبابها وال حسين بين األد
يتعلق األمر بالنقد التاريخي فقط ، ولكن بالتاريخ بصفة عامة، إذ تكون أحداثه جامدة ما امتنع تفسيرها 

  . والعلمية في الدراسةوتعليليها وربطها بعصرها كل ال ينبغي فصله، وفي ذلك تحقيق ألبعاد الموضوعية 
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  قضايا النقد الحديث: المقياس

  1ماستر: السنة

  نقد حديث ومعاصر: التخصص

  عبد الدايم عبد الرحمان: األستاذ

  

هو مجموعة استعدادات سيكولوجية فطرية وراثية تضاف بصفة عامة إلى ميزات تتأثر : العرق " -1
  .بالمزاج والبنية الجسمية

وال يمكن فصلها عن الزمان الذي هو فاعل هي مجموعة الظروف التي يخضع لها شعب، :  البيئة
  .مكتسب

  "دفعة من الماضي إلى الحاضر، هي نقطة يصل إليها فكر شعب في صيرورته :اللحظة التاريخية

  .63، ص1996، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1، طالنقد األدبي في آثار أعالمهحسين الحاج حسن، 

ليس الفرض من هذا الكتاب أن نصف حياة أبي العالء وحده وإنما نريد أن ندرس حياة النفس "  - 2  
اإلسالمية في عصره فلم يكن لحكيم المعرة أن ينفرد بإظهار آثاره المادية أو المعنوية وإنما الرجل 

زاجه اشتركت في تأليف م. وما له من أثار وأطوار نتيجة الزمة، وثمرة ناضجة لطائفة من العلل
من هذه العلل المادي والمعنوي فالمادية ما . من غير أن يكون له عليه من سلطان. وتصوير نفسه

ليس لإلنسان صلة بها، فاعتدال الجو وصفاؤه ورقة الماء وعذوبتها، وخصوبة األرض وجمال 
  .سهكل هذه علل مادية تشترك مع غيرها في تكوين الرجل وتنشئ نف. الربى، ونقاء الشمس وبهاؤها

قد عمل في إنضاجها الزمان، والمكان والحال . ثمرة من ثمرات عصره.. وأبو العالء
وال يصطنع . فالمؤرخ الذي ال يؤمن بالمذاهب الحديثة... السياسية واالجتماعية والحال االقتصادية

 أن وال. وال يرضى أن يعترف بما بين أجزاء العالم من االتصال المحتوم. في البحث طرائفه الطريفة
  "يسلم بأن الشيء الواحد على صغره وضآلته إنما هو الصورة لما أوجده من العلل

ي ذ أبي العالء ،ه ح عارف، 7، ت ، ، دار ال  .17 ، ص1968م

  

  

  

  ةيقيإحضار هذه النصوص مطبوعة في الحصة التطبضرورة : مالحظة
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