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علوم النقد،  الحديث عنوجب أّن علم النقد علوم، لذا  إّن ما وجب أن نذهب إليه هو" 
دبية من تلك العلوم، فشرحنا النصوص األكثيرا مما نستعمله، وبتسميات مختلفة، إنّما هو يندرج ضف

ا درجنا أحد علومه الفرعيّة، بل إّن م بل هو ،في المؤسسات التربوية ال يخرج عن باب النقد مثال
إال المادة التي تُعتمد في  دبهو من باب النقد أساسا، وليس األ ختصاص األدب، إنّماعلى تسميته ا

وعند ذلك وجبت التسمية الثانية ال األولى، نجد على ) األدب الوصفي( باألدبالدرس، إال أّن قصدنا 
فهي أمور وأن تنوعت تسميتها،  دباألدبيّة أو القراءة أو نظرية األمثال أيضا الدراسة سبيل ال

   " فجامعها واحد، هو النقد

  .17، صcardage ،1997 2000قرطاج ، 1ط ،)المنهج أوال(األدبي  في علوم النقدق الزبدي، توفي

يبدو أن المّدة التي بدأنا نعرف فيها المصطلح الجديد تعود إلى مطلع القرن العشرين، " 
وال شّك أن هناك فروق جوهرية بين المصطلح القديم والمصطلح الجديد تعود إلى طبيعة كل منهما، 

 ارتكاز على الثقافات المتعددة، وأكثرأكثر شموال لعناصر األدب، فالنقد الحديث أو سع دائرة، و
، ويفرض والمعارف المتنوعة، فهو نقد اتجاهات وفلسفات، ينتهي آخر األمر إلى مدارس نقديّة

ومبادئه يّة، ووظائفه في الحياة، وفي خصائصه الجمال هدافه ومصادرهالبحث في فلسفة األدب، وأ
يعنى بالبيت والبيتين، وال : يم، وفي معظم أحوله، نقد جزئياتالفنيّة وأصالته المتميّزة، بينما النقد القد

ثرة مه متأدر من أحكام، وغالبا ما تكون أحكاملة، يغفل التعليل والتحليل لما يصة كايعنى بالقصيد
   "أو القبليّة ةالمذهبيّ  وأبالمواقف الدينية 
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  المحاضرة األولى

  :مفهوم النقد-1

  (krinein) وهي مأخوذة من الكلمة اليونانية (criticism)  كلمة نقد في اللغة االنكليزية هي
في القرن السادس عشر " نقد" إذا تتبعنا تطّور كلمة ، أّما 1أو قاضيوالتي تعني حكم أو تفكير

وجدناها ظهرت في بادئ األمر في المجال الفلسفي للداللة على تصحيح األخطاء النحويّة، ثّم 
تطّورت كمصطلح في القرنين السابع والثامن عشر واتسعت حدوده حتى شمل وصف وتذوق 

  . 2المؤلفات األدبية
في نهاية القرن الرابع قبل الميالد، ثم ظهر ) قاضي األدب(بمعنى ) ناقد(ظهر مصطلح وقد 

واستخدم في ايطاليا خالل عصر النهضة وشاع في القرن ) شيشرون(الالتينية في عصر اللغة في 
  .السادس عشر، وبعد ذلك بدأ يحل في أوربا محل مصطلحات أخرى كالنحو والبالغة وفن الشعر

ي القرن الماضي بغرض الحكم وتفسير األثر األدبي، ويمكن القول أّن، كلمة نقد استخدمت ف
لكن مع تطور العلوم اإلنسانية واللغوية في القرن الحاضر، اهتمت أكثر بفهم األثر األدبي والبحث 

ال زالت تحمل مفهوما غامضا بالنسبة للقارئ، " نقد" عن معانيه وداللته، لكن من المؤكد أّن كلمة 
ر وتارةً أخرى لتفسيره، ويمكن أن يكون أنسب معنى له هو المعنى فهي تستخدم تارة لمعرفة األث

اللغوي الذي شمل على الفحص والموازنة والتمييز والحكم، وطبعا سيكون الحكم في األخير ببيان 
  .قيمته ودرجته

: النقد والتنقاد : "في اللغة العربية، فقد جاء في لسان العرب البن منظوربالنسبة لكلمة نقد أّما 
وناقدُت فالنا  ونقدت الدراهم وانتقدتها إذا أخرجت منها الزيف ييز الدراهم وإخراج الزيف منها،تم

المراد بالنقد التمييز بين الجيد والرديء من  لمعنى اللغوي يشير إلى أنّ فا ،3"إذا ناقشته في األمر
المعاني إلى كلمة أنسب وهو ، وهذا يكون عن خبرة وفهم وموازنة ثم حكم سديد، نيرالدراهم والدنا

فالنقد دراسة " النقد في االصطالح الحديث، حيث تتضمن الفحص والموازنة والتمييز والحكم، 
األشياء وتفسيرها وتحليلها وموازنتها بغيرها المشابهة لها، أو المقابلة، ثم الحكم عليها ببيان قيمتها 

  4."اةودرجتها، يجري هذا في العلوم والفنون وفي كل شيء متصل بالحي
. هو التقدير الصحيح ألي اثر فني وبيان قيمته في ذاته ودرجته بالنسبة إلى سواهالنقد ويكون 

والنقد األدبي يختص باألدب وحده، وان كانت طبيعة النقد واحدة أو تكاد من حيث الغاية، سواء أكان 
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صحيحا وبيان وهو يسعى إلى تقدير النص األدبي تقديرا  موضوعه أدبا أم تصويرا أم موسيقى،
  .1قيمته ودرجته األدبية

أن تحكم على األشياء الفنية واألدبية  -وأنت خال من الغرض -فن تحاول فيه" أيضا هو والنقد 
بعد فهم خصائصها ومزاياها، ثم تعرض للناس هذا الحكم بقالب فني أدبي ، وينطوي قبل كل شيء 

يه ثم ينتقل الناقد إلى إصدار الحكم وقد تجرد على فهم األثر األدبي وإدراك الجمال أو القبح الذي ف
فالنقد ليس  "2من ميوله ونزعاته الخاصة ثم يصوغ هذا الحكم بعبارة فنية يعرضها على الناس

إظهار عيوب العمل األدبي ومساؤه ونواقصه فقط، بل هو فحص المؤلفات وشرحها وتوضيحها 
  .وتقديرها وهو بذلك إثراء لها

واستعمال النقد في  مجال األدب قديم قدم الكتب النقدية العربية التي ارتبطت باسمه، وهو 
والنقد في األدب " كذلك ال يتعلق بالنثر أو الشعر فقط، ولكن يطال كل منهما بالتمييز والدراسة 

قدامة فوكانت معروفة قبل عصره بقرنين من الزمان، ) ه538ت(عبارة قديمة ذكرها الزمخشري 
و ورد لفظ النقد والنقاد في كتاب الموازنة لآلمدي ) هـ337ت(ألف نقد الشعر ابن جعفر 

وغير ) هـ463ت(كما أّن ابن رشيق أسمى كتابه العمدة في صناعة الشعر ونقده ) هـ371ت(
  .3"ذلك

  :مفهوم النقد األدبي - 2
تقديرا صحيحا وبيان يختص النقد األدبي بالنص األدبي وحده، كما أنّه تقدير النص األدبي 

، فالغرض 4"النقد األدبي إنشاء لغوي عن إنشاء لغوي آخر وهو األدب" قيمته ودرجته األدبية، فـ
األّول من النقد األدبي هو تقدير األثر األدبي ببيان قيمته في ذاته قياسا على القواعد التي يمتاز بها 

  . األدب بمعناه العام والخاص
الطبيعة واإلنسان، فإّن موضوع النقد األدبي هو األدب نفسه أي  وإذا كان موضوع األدب هو

الكالم المنثور أو المنظوم الذي يصّور العقل والشعور، يقصد إليه النقد شارحا، معلال، حاكما، 
مساعدا على الفهم والتقدير كما ذكرنا، هذا على حسب آراء العلماء والنقاد أمثال لوسيان جولدمان 

تعقيل األثر األدبي : أّن عمل الناقد يتسم بعدة خصائص معيّنة أهمها:" ي يرى وروالن بارث، الذ
  . 5"تعقيال تاما

 -النقد األدبي هو فن تقويم النص األدبي وذلك بتمييز الجيد من الرديء من فنون القول كما أّن 
جودته ورداءته بالتقدير الصحيح للعمل األدبي الذي يوضح قيمته في ذاته وبدرجة  - والمسرحية منها

التقييم والتقدير لألدب  نّ أوإصدار األحكام الموضوعية عليه من خالل الدراسة والتحليل والتعليل، و
من إلمام باألصول والقواعد الفنية التي تمكن الناقد  البد من أن ينبعث من ملكة ذواقة وفطرة سليمة،

مع التعليل المقنع للحكم الصادر على من اصدرا حكم سليم على العمل األدبي، بالجودة أو الرداءة 
  . 6ن قام على ملكة التذوق الفرديةإالمنتج األدبي، حتى و
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  :بدايات النقد األدبي الحديث-3

خضع النقد في إنجلترا في " عصر النهضة، حيثد األدبي الحديث باقترنت البدايات األولى للنق
لالتجاهات النقديّة السائدة في أوروبا، وبخاصة في إيطاليا في   the renaissanceعصر النهضة 

القرنين الرابع عشر والخامس عشر، وإنّنا نعنى بعصر النهضة ذلك البعث الجديد للتراث الفكري 
، وإعادة بعث التراث اليوناني بدأت بجميع مخطوطاته المكتوبة 1"الذي ساد اليونان وإيطاليا قديما 

القديمة، فبدأت على إثرها أوروبا تتجاوز مرحلة القرون الوسطى انطالقا من إعادة باللغة اليونانية 
يجمع المخطوطات الالتنيّة في ) Petrarque )1304-1374فلقد بدأ بترارك " بعث تراثها اليوناني

ذلك العصر، تلك المخطوطات التي حافظ عليها أهل أوروبا إبان القرنين التاسع والعاشر، ولقد 
بحث إلى المكتبات المهجورة واألديرة وغيرها من األماكن األثرية، وبها حرجت كتابات تطرق ال

من الظلمة إلى النور، وكذلك مؤلفات الكثير من الشعراء  Quintilien وكونتيليانCicero شيشرون 
والكتّاب والمؤرخين والخطباء، وقرب نهاية القرن الرابع عشر وصل العالم اليوناني مانويل 

إلى فلورنسا وأخذ يتعلم لغته اليونانية هناك، ثم تواردت   manuel chrysolorasلوراسكريزو
كانت الثقافة اليونانية ركيزة متينة ، ف2"المخطوطات اليونانية بعد ذلك إلى إيطاليا بكثرة غير معهودة

ت قامت عليها الحضارة الغربية، وعلى أساس هذه المخطوطات وباقتراب القرن الخامس عشر بدأ
  .كل معالم االتجاه النقدي الحديثتتش

، تميّز كما كان للظروف العامة السياسية منها والثقافية دورا هاما في ظهور نقد جديد 
لقد أنشئت اعتبارا من هذا الحين األسس العقائدية للنقد األدبي في " بخصائص وعناصر مختلفة 

ا مالئمة لنشأة النقد الحقيقي على أنّه الوقت نفسه حيث سيخلق التطور السياسي واالجتماعي أوضاع
فّن خاص، بل وأبعد من ذلك باعتباره مهنة، إن ما كان ينقصه حسب رأي تيبوديه في الحياة العامة 
وخاصة في الحياة األدبيّة وجود جاهزين كبيرين تزداد أهميتهما في القرن التاسع عشر، جهاز 

بان الثورة مظهرا يماثل ما نعرفه اآلن، كما أنشأ الصحفيين وجهاز األساتذة، ولقد أخذت الصحافة إ
نابليون الجامعة، ولقد ابتدأ فعال عصر النقد حيث شرع الصحفيون واألساتذة بعد االستبدادية 

  .   3"اإلمبراطورية بالتفكير والكتابة والتكلم والكتابة في شيء من الحريّة

والصحافة بوصفها صور للنهضة فرضتها الطباعة  ضافة إلى المساهمة الكبيرة التيوباإل
أحدثت الجديد واالنقالب في عصر النهضة، كان أيضا للجديد الذي طرحته الحياة، والذي انعكس في 
فنون األدب المختلفة والتي ظهرت استجابةً للعصر، وعلى أساس تغير النقد وحددت مبادئه، واألمر 

ك فنون أدبيّة يمكن أن تنسب إلى هذا وهنا" هنا يتعلق بجملة الفنون التي أصبحت مجاال للشعر 
العصر بخصائصها الفنيّة الجديدة، واستطاعت أن تحتل منزلتها في عالم األدب وأن تبرز بروزا 
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مشهودا بين فنونه المعروفة وأن نجد من األدباء تطلعا إليها وغايته بها، واستطاعت في وقت قصير 
قاربها من حيث االزدهار، والنضج الفنّي في ال يحسب في أعمار األمم أن تصل إلى الذروة أو ت

  .1"نظر كثير من النقاد

، ظهر الشعر السياسي واالجتماعي، وهي أغراض جديدة لهذا التحّول الهام وكانعكاس
اقتضتها مجموعة من الظروف تتعلق معظمها بالحياة التي أصبح يعيشها العالم العربي على إثر 

والظلم، وكلها يقتضي للتعامل معها سبل جديدة في النقد  الحياة االستعمارية وصّور االضطهاد
تتعدى مسألة الفنيّة والجمالية، وإلى جانب هذه األغراض الشعرية ظهرت فنون نثرية جديدة في 

  .  مقدمتها القصة وبعدها الرواية

صار من الممكن القول بوجود المنهج كوسيلة لدراسة  ،النقد األدبي الحديثوانطالقا من 
النص، واألمر يتعلق بكل المناهج التي ظهرت في العصر الحديث والتي نهلت منها علوم قائمة 
بذاتها واألمر يخص علم التاريخ وعلم االجتماع وكذلك علم النفس بما هو حصيلة البحوث 

واختلف الوصول إلى غاياتها تبعا الختالف الزاوية فإّن مناهج النقد األدبي تعددت ..." الفرويدية
التي انطلق منها كل اتجاه، وهذا االختالف ال يعني بطبيعة الحال نسخ الالحق للسابق من هذه 
المناهج، فالسابق له أصالته وأهميّته التأسيسية ألي فكر الحق، والالحق أيضا يكتسب قيمته وأهميّته 

قديّة تمكنه من االقتراب أكثر من كنه العمل االدبي وفك شفراته باكتشافه أدوات جديدة ووسائل ن
واإلمساك بمكوناته وقوانينه التي تحكمه، فالمناهج النقدية هي نتاج ثقافي ونقدي متراكم قد تتآزر مع 
بعضها في فهم النص األدبي ومقاربته، وقد تتوازى بحيث يأخذ كل منهج منحى مختلفا ومتميّزا عن 

  .2"هج ليكتسب خصوصيته واستقالليتهغيره من المنا

  :ظهور النقد األدبي الحديثدوافع  -3

  :دبي الحديث همافي ظهور النقد األ ين اثنينافعد هماس

كان للدافع العلمي دور كبير في ظهور النقد األدبي الحديث، فبفضله أصبح : الدافع العلمي -أ
فلم يعد الدارس يكتفي بالمعاني " العلوم للنقد مناهج خاصةّ تميّزه وتحدد له حيزا وسط  باقي 

اللغوية، والنكت النحوية، والصور البيانية لأللفاظ والتراكيب لكنه جاوز ذلك إلى منهج عريض 
عميق، يعتبر األدب ثمرة طبيعية لشيئين، البيئة واألديب، ويريد بالبيئة أهم ما تحمل من معنى، 

والسياسية واالجتماعيّة والعلمية والفّنية التي توافرت  لتشمل جميع المؤثرات الطبيعيّة والصناعيّة،
لشعب ما في عصر من العصور فكانت عوامله األدبية وتربيته الصالحة لنضج األدب وغرس 

  .3"األدباء
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سوى بوابة من خاللها دخل النقد عالم الموضوعية   St. Beefعمل سانت بيف لم يكن و

إذ نجح أكثر من غيره في تبرير "  Hippolyte tinتين،  والعلميّة، قد أسهم في دعائمها هيبوليت
وجود النقد العلمي وفي رسم مبادئه، يجب أن ال نحكم إال باسم مقاييس موضوعية، وأن نبحث بال 
كلل عن المميزات واألسباب، ومع ذلك فإنّه لم يكن إال مثاليّا مشغوفا بالتجريد، وفكرا نظريّا نظاميّا 

، وال نجد في نقده، بالرغم من الظواهر، أي إلمام مجد قليل القدرة على المالحظة الدؤوبة الدقيقة
، فكان سانت بيف وهيبوليت تين أولى 1"بالسببية االجتماعيّة، وال أي مفهوم جّدي عن السببية النفسيّة

النقاد الذين أرسوا دعائم  العلمية والموضوعية إلى عالم النقد في العصر الحديث، ومحاوالتهم لم 
ي أعقبتها مجهودات أخرى أدخلت النقد في مجال العلم وجعلت منه مجال لكل تكن سوى البداية الت

  .العلوم  والمعارف في هذا العصر

فارتبط النقد في بداياته بباقي العلوم التي ظهرت في عصر النهضة، وكان يؤدي وظيفتها 
هو االعتقاد وأساس هذا االرتباط  ...لخدمتها وتعلق األمر في بدايته بعلم النفس وعلم االجتماع

هاكان يعتبر " ورد األدب لهذه األسباب، فـ  ...دب نتيجة حالة نفسيّة معّينة أو واقع ما بانعكاس األ
النقد بوجه خاص وسيلة لتحليل حاالت نفس لدى فرد أو بيئة، إنّنا نستطيع أن نتساءل لو قبلنا هذه 

روف األثر بإيضاح اكثر واقعية لألثر النظرة  لو قبلنا هذه النظرة إال أن تسمح المعرفة المسبقة لظ
األدبي، على كل حال فإّن حركة جدليّة قد تكون أكثر منطقيّة، خاصة وأّن األثر وحده ال يستطيع أن 
يمدنا بالمعلومات عن نفسيّة الكاتب، إّن علم النفس التحليلي قد أدرك  ذلك، وهناك كثير من 

هاكان عن تين، والذي منعه أن يرى تنوع التحفظات حول علم النفس االجتماعي الذي ورثه 
الطرائف التي يعّبر بها الكاتب عن رؤية العالم الخاص لمجموعة من الناس هو رسولها الحي 

  .2"والشاهد عليّها

 Descartesمفهوم المنهج كما أشار إليه ديكارت يار العلمي مباشرة إلى البحث في التيشير و
في مقابل أرسطو وعلوم العصور الوسطى، صار للكواكب "  بعد استثمار فالسفة اليونان القدماء

تاريخ، وأصبح للكون تاريخ، أصبحت البقع الشمسية أيضا تاريخية، وانتهت من فكرة أرسطو عن 
النجوم الخالدة وغير القابلة للفساد والسماوات الخالدة، وافترض ديكارت خلق الكون من الحركة 

ة جاليلو عن العالم الواحد، أي فكرة العالم المتغيّر من دون تقسيم وتركز الّمادة، واستعاد ديكارت فكر
العالم إلى عالم سلفي متغّير وآخر علوي خالد، والقاعدة الثالثة من قواعد لهداية الروح عن العالقات 
بين الحدس واالستنباط تحلل ما نقدر أن نستخلصه من القدماء، وقد اكتشف ديكارت أّن قراءة 

فع من دون منهج كما اكتشف أّن علماء الرياضيات القدماء كانوا ال يمتلكون منهجا القدماء ال تن
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بمعنى أنّهم كانوا يكتشفون خواص الدوائر، تمثيال ال حصرا، الواحدة تلو األخرى، من طريق حيل 
   .1"بعينيها، لذلك كان هدفه في الجزء الثاني في خطاب المنهج، صياغة المبادئ الجديدة أي المنهج

عندما انتصر العلم على المعتقد   Kantوجودا أكده كانط  كانت فكرة الوصول إلى المنهجو
وصار للعقل سبل أخرى للتفكير غير السبل العقيمة التي كانت تمليها الكنسية، فبحث كانت في خطأ 

من  كان يسود القرن السابع عشر نوع" المعتقد وزيفه مقارنة بالمنهج الذي ارتبط بمعايير علميّة 
كما ساد ذلك القرن التناحر بين العقل واالعتقاد حيث كان  montaigneالشك الذي مارسه مونتاني 

يعيد بناء الفلسفة،  أناالعتقاد غير عقلي بطبعه، في ضوء ذلك، كان طموح ديكارت الصريح هو 
لكنيسة، في كتاب األلومبيكا روى الكواليس التي كانت تطارده واألشباح التي كانت تطارده في ا

وكانت هذه األشباح تشير إلى الخطأ الذي كان يضايقه ، من هنا استخلص ديكارت قواعد المنهج 
لرعاية الروح العلمي وصاغ مقاييس الصواب والخطأ، ومقياس استخراج الخطأ من الصواب، وقد 

  .2"قصد بذلك أن يضيف نظاما جديدا للتحوالت التي طرأت منذ ثالثة أجيال

ومرجعيات ساهمت في صبغ النقد األدبي الحديث صبغة مختلفة عن سابق عهده، وكلّها روافد 
  .وصار يملك آليات منهجيّة تحليل إلى انتمائه وانفصاله عن علم معيّن

تعتبر فترة عصر النهضة  مرحلة إعادة إحياء التراث اليوناني واألفكار  :الدافع الفلسفي -ب
الصوري وأساس القول بالعقل المنطقي عند أرسطو هو التي انتهى إليها أرسطو، ومبادئ المنطق 

مبدأ عدم التناقض، وقبل التفصيل في مسألة مبادئ العقل المنطقي، وجب اإلشارة إلى الجديد الذي 
أضافه ديكارت إلى سبل الوصول إلى الحقيقية، فإلى جانب وقوفه مع السبل والخطوات التي أقّرها 

طريقا للوصول إلى الحقيقة وهو ما اصطلح على تسميته أرسطو من قبل، إذ قال بمنهج الشك 
للبحث عن الحقيقة يلزما ولو مّرة واحدة في حياتنا، أن نشك في جميع " بالكوجيتو الديكارتي 

  .3"األشياء، ما أمكننا الشك

فأساس الوصول إلى الحقيقة هو الشك، وال يمكن الوصول إلى الصدق ما لم نمر بالخطأ 
في أنّه من المفيد أيضا أن ننعت بالخطأ كل ما يحتمل الشك بل من " لشك مرحلة ضرورية في ا

المفيد جدا أن ننعت بالخطأ كل ما تصورنا فيه أقل داع للشك، وذلك حتى يمكننا، لنا لو تأتى لنا  
اكتشاف بعض األشياء تظهر لنا بيئة الصدق، بالرغم من احتياطنا هذا، اعتبارها أكثر األشياء يقينا 

  .4"ا معرفةوأيسره
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حقيقة ليس إال تثمينا لما جاءت به البحوث األرسطية من الوالقول بالشك طريقا للوصول إلى 
قبل حول سبل الوصول إلى الحقيقية، ورغم كل محاوالت التأسيس ألسس ومبادئ المنطق الصور 

وللعلم أّن إّن علم المنطق بدأ مع أرسطو كامال ومنتهيّا، " يعزى الفضل للمعلم األّول أرسطو 
المنطق األرسطى تصدى للرد على السفسطائيين إذ يأخذ مسلماتهم كما هي ويحولها إلى صور 
منطقية في شكل مقدمات ونتائج يرغمهم على التسليم بها وهو ما يعرف في المنطق األرسطي 

ها مبدأ العليّة ، وال يستقيم هذا المنطق باالعتماد على مجموعة أسس أّولها مبدأ الهويّة وثاني1"بالقياس
  .والسببية والحتمية وعدم التناقض والثالث المرفوع

فموضوع " وعلى كل يقوم المنطق على قوانين يتحرى من خاللها عدم الوقوع في الزلل 
المنطق الصوري، وهو أن يضع القواعد التي تجعل المفكر متفقا مع ذاته، وال يتناقض مع هذه 

لي، فهو يبحث في أي القوانين والقواعد التي يحتاج إليها الفكر لكي الوقائع التي وضعها بذاته، وبالتا
، فالتناسق واالنسجام هو 2"يستطيع أن يصل من مقدمات إلى نتائج صحيحة بواسطة المقدمات نفسها

  .أساس الترتيب في الوصول إلى النتائج انطالقا من األسباب التي تمنع الفكر من الوقوع في التناقض

  :بي العربي الحديثالنقد األد -4

 نابليون" أسهمت مجموعة من العوامل في نشأة النقد األدبي الحديث من أهمها حملة 
، ومن هنا كان الطريق سهل للوصول إلى اإلنجليز وغيرهم، 1798على مصر سنة   3"بونابارت

وكانت أهداف هذه الحملة سياسية واقتصادية استعمارية، إال أّن المصريين بنخبهم استطاعوا أن 
يستثمروا في الجانب اإليجابي منها، كاستيقاظهم على نظم سياسية على درجة من التنظيم وأوضاع 

يدة وحقوق اإلنسان، واكتشافهم لفن الطباعة الوافد مع الحملة الفرنسية وهو الذي ساعد اجتماعية جد
  .على بعث التراث القديم خاصة في طبع الكثير من أمهات الكتب والدواوين

ينشأ ديوانا " الملك اسماعيل" كما كان لعامل التعليم  الدور المهم في القرن التاسع عشر، فنجد 
، وشارك فيه العديد من المصريين واألجانب للنهوض بالتعليم، وهكذا اتسع "ارسديوان المد" سّماه 

، 4...)الطب، الهندسة، الحقوق، التجارة، األدب، المسرح( التعليم العالي ما بين الكليّات والمعاهد 
، وكان لها الفضل في 1985سنة " دمحم علي" التي مثّلها " األلسن" وخير مثال على ذلك مدرسة 

  .اللغة العربية، كما دعمت الحكومة بالدرجة األولى في ترجمة الكتب السياسية خدمة
ومن آثار الحملة الفرنسية، نذكر مسألة البعثات العلمية إلى أوروبا لتلقي الفنون العسكرية 
أوال، ثم تطّور الوضع وانتقل إلى الجانب األدبي والفنّي في أواخر عهد اسماعيل، وطبعا استفادت 

جهود المبعوثين عن طريق الترجمة أو التأليف في نقل الثقافة الغربية، ولعّل من أبرزها مصر من 
  ".رفاعة الطهطاوي وعلي مبارك" ما قام به 
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وكان النتشار التأليف والترجمة أثر في نشأة النقد، فاستفاد المؤلفون من الطباعة والبعثات 
في " دمحم عبده: و" الساق على الساق" في " فارس أحمد الشدياق" يؤلفون، كما فعل  فطفقوا العلمية،

  1"مجمد البحرين لناصف اليازجي" رسالة التوحيد وغيرهم، هذا إلى جانب المؤلفات األدبية، مثل 
أّما الصحافة فقد أسهمت بدورها في بعث الحركة النقدية في مصر خاصة، بفضا الحملة 

وكانت تصدر باللغة العربية واللغة التركية في أّول ، "الوقائع"وا أّول جريدة اسمها الفرنسية، فأسس
، كما نجد أيضا "رفاعة الطهطاوي"إضافة إلى " دمحم على باشا"أمرها فحرص على صدورها 

، كما 1970سنة " على مبارك"، وهي ثقافية وأدبية أنشأها "روضة المدراس" صحيفة أخرى هي 
، وغيرها من الصحف 1867التي صدرت عام " وادي النيل" بية كجريدة ظهرت الصحف الشع

األخرى، وما كاد القرن التاسع عشر ينتهي حتى ساد الصحافة أسلوب صحفي راقي على رأسه 
  .2)الشيخ على يوسف ومصطفي كامل(

باإلضافة إلى مسألة المستشرقين وأثرهم في الحركة النقدية، وهي مسألة أثارت الكثير من 
جدل، فثمة من يجزم بتسببهم في كثير من األخطاء المقصودة في االدب العربي وتاريخيه ونقده، ال

ومن ثمة من يعتقد أنّهم أضافوا إليه أشياء جديدة، وقد استدعت مصر بعضهم لتدريس اللغة العربية 
كس ن الذي تميّز بدقته وضبطه للمحفوظات ع" جويدي"وآدابها، كان منهم المستشرق اإليطالي 

  .الذي اشتهر بمعاداته للدين" فأرنست رنان" المستشرق 
ومع بداية القرن التاسع عشر ، قامت نهضة حقيقية لألدب بعدما وصل إلى عصر االنحطاط 
في أواخر العصر العثماني، في هذه المرحلة من المستجدة في األدب العربي، ظهرت عّدة مذاهب، 

سهم حسين المرصفي الذي عاد إلى التراث القديم واستمد كانت سببا في ظهور عدد من النقاد على أ
، )الوسيلة األدبية إلى العلوم العربيّة(منه المقاييس النقدية ليبعثها في صورة نقديّة جديدة في كتابه 

 3)فلسفة البالغة(وجبر شموط في كتابه 
العقاد والمازني و : كما بدأ العصر الحديث يتطٍور شيئا فشيئا على يد شلة من النقاد أمثال

شكري ودمحم مندور وأمين الخولي وطه حسين وغيرهم، إذ يعّد العصر الحديث العصر الذهبي 
للدراسات النقدية، حيث عرفت هذه الفترة ترجمة تيارت الفكر ومناهج البحث والتطلع للعديد من 

يق الترجمة إلى العالم االتجاهات النقدية والمدارس الغربية التي تشبعوا من علومها ونقلوها عن طر
العربي، مما رسم خطوات النهضة واالرتقاء بالنقد األدبي، وكان هذا األخير في مصر من أبرز 
مظاهر األدب العربي المعاصر، ولم يقتصر على الدراسات النقدية في مصر فحسب، بل امتد إلى 

  .المغرب العربي والمشرق وبالد الغرب التي تواجد فيها المهاجرون العرب

وقد تبوأ جماعة الديوان مكانة هاّمة في الحياة األدبيّة والنقدية، وهذا راجع للمفاهيم الجديدة 
، فهي التي أرخت للنقد 4التي دعوا إليها، وللحركة النقدية التي أثاروها وقادوها طوال هذه المّدة

عباس : ء منهمحتذى بها لحد اآلن، وهي التي جمعت كبار األساتذة واألدباونهضت به ومازال يُ 
  .1921محمود العقاد، إبراهيم المازني، وعبد الرحمان شكري في كتاب الديوان سنة 

                                                           
  .05، ص1997، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، المعاصرونالنقد والنقاد دمحم مندور،  -1

.73، صاالدب العربي المعاصر ابراهيم أبو الخشب، تاريخ: ينظر -   2 
  .28، مركز الشهيدين الصدرين، صمحاضرات في النقد األدبيتبول قاسم ناصر،  -  3
  .88، صمدارس النقد األدبي الحديثعبد المنعم  خفاجي،  -  4



وتغيّر النقد عند جماعة الديوان تغيّرا كبيرا على يد عباس محمود العقاد، وإبراهيم عبد القادر 
زي، يعتبر العقاد أكثر ، فقد تأثروا بالثقافة الغربية والنقد األنجلي)الديوان(المازني بمؤلفهما المشهور 

عطاء من غيره في هذا المجال، وهو ممثل بامتياز للتيار الوجداني في النقد االدبي الحديث، لذا تعد 
مدرسة الديوان باالتجاه الذي نادت به من أقوى االتجاهات في التفاعل بين النقد العربي والنقد 

وا األساليب النقدية لدية، أدركوا أّن الغربي، فبعد أن اتصل أعضاء جماعة الديوان بالغرب ودرس
للنقد أصوال ومقاييس عملية راقية وقواعد فنّية لها اثر كبير في كشف غوامض العلل واألسباب وبها 

  . تحدد للنقد حدوده، كما كان لكل علم وفن حدود وقواعد

لغربية، وبرزت خالل القفزة المستجدة للنقد الحديث القصة والمسرحية المترجمة من اآلداب ا
فظهرت عدةّ قصص ومسرحيات ترجمت من اآلداب العالميّة، ثم أخد األدباء النقاد يكتبون في فن 

كتوفيق الحكيم، نجيب محفوظ، : القّصة، فظهر كثير من القصاصين والموهوبين في مجال القّصة 
 .   2لمؤلفة، كما ظهر مترجمون للمسرحية الغربية، ثّم المقتبسة، ثّم ا1يحي حقي، ومحمود تيمور

كما نشأت طبقة من المفكرين والمثقفين الذين تثقفوا بثقافات أجنبيّة واسعة، وتأثروا بآداب 
األمم األخرى، وترجموا آراءهم فقد قامت مراس النقد الحديث في أوروبا أيضا ونحت منحى 

مانسي في مدارس الديوان فتأسست الربطة القلمية في المهجر الشمالي، والتي تبنت المذهب الرو
، فالهدف واحد، فكالهما بأفكارهما تصديّا ألتباع 1932األدب والنقد، رائدها مخائيل نُعيمة سنة  

التقليد تهاجمهم وتهدم مذهبهم، ويتجلي هذا التقارب بين المدرستين في ظهور أهم المصطلحات 
والخيال والشعور  المعبّرة عن االتجاه الوجداني في الشعر، وأصداء النقد الرومانسي، كالعاطفة

والقول نفسه ينطبق على مدرسة أبولو وروادها أحمد زكي أبوشادي، وإبراهمي ناجي . واإلحساس
  .  وغيرهم ممن ساروا على نفس منهج الديوان

ومنذ بداية القرن العشرين احتذت قواعد النقد العربي بالتيارات الوافدة من أوروبا، واتصل 
لغة والجمال والنفس واالجتماع والتاريخ، من هنا تنوعت مناهجه النقد العربي بكثير من علوم ال

النقدية، فالنقد المنهجي لألدب والفن يأخذ كل منهج على حدة في تعصبّه وغروره ورؤيته األحادية، 
وتطلعه ودورانه حول محور واحد، ولكل علم اتجاهه ومكانه من الدراسات النقدية، إّن المنهج أيا 

بنى طريقة في التحليل وليس ثّمة منهج دون أدوات إجرائية يعمل عليها، كان نوعه واسمه يت
والعالقة بين التحليل والمنهج ال تسمح بعزل الواحد عن اآلخر، فهي عالقة تداخل، ولقد تبلورت 

  .المناهج النقدية وتوّصلت إلى نتائج صائبة وجديرة باالهتمام
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