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2 years M.A in Arabic 
Course code: 204 

Course Title: History of literary Criticism 

  
  :ثحديالنقد في العصر ال

  
  و تعريفه:قد وم النفهم

  
 

 تاـيظرنلل يـملعلا تطبيقلا يعني :ةغل نلفاو ، ةليمجلا ون نلفا ن م نف دقنال

 اصة خ ل ا دع او لقا ةلمجو ن، امرلاو سةادرالب بسكتيو ، اهققحت يتلا ئل ساو الب ةيملعال

 رع شاـملا رةاـثإل ن ساـنإلا اهلمتعسـي يتلا ئل ساو لا ةلمجو ، ةع انص  وأ ةف بحر

 .وبخاصة عاطفة الجمال والعواطف

 النداء الشجاع الذي يعبر عن مستور أنفسنا فتصفوا إلى الحـق :والنقد هو

 .وتشكل فينا اإلرادة الصادقة القوية وتستيقظ،

 ـقيطرلا ن ـع اـنف حرنا اـم اإذ ابو لصا ى لإ انب دوعت ةيف رعم ةو ق :دقنلوا

 .يندلعان في متاهات النفس الضعيفة الصحيح، أو أعمانا الغرور والهوى اللذان

 ـدقنلا و ـه و مقاملا اهذ يف اعينني يذلا دقنلا روه ج نحدد ن أ ع تطيسن اذوبه 

 األدبي بأنه تحليل : القطع األدبية وتقدير ما لها من قيمة فنية، ولم تأخذ الكلمة هذا

 هد العباسيالمعنى االصطالحي إال منذ الع أما ذلك، فكانت تستخدم بمعنى الذم قبل 

 مه ـدرلا يـف فـئازلا ن م ح حيلصا زييتم يف ةف رايلصا اه خدمتساو ن اجته سواال

 ىـلع اـه ب او لديل ةبيدألا وصصنلا يف ون حثابلا اهراتعسا ن م منه وم ، رنياندلوا

 أو الجميل والقبيح الرديئ  التي يستطيعون بها معرفة الجيد من النصوص و  الملكة

  .مختلفة وأحكام وآراء مالحظات من األدب في الملكة هذه تنتجه وما

 دبي: النقد األموضوع 
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 والنقد موضوعه األدب فهو على ذلك فن معتمد على غيره إذ أنه ال يوجـد

 .أدب يصور فيه سخطه ورضاه

 ز.شانال والسليم ز بين االيقاع على التمييالقادر وحده   ود ه والناق 

 

 م ـحكلا و ـه و ً اـغويلو ً اـ يخيراتو ، ً ابيأد قفثملا رهو مجلا ديب ناك دقنلا ً اإذ

 .الصحيح

  الجيد هبيشـتلل رع لشاا ةغ ايص ةيفيك يعني يذلا ةالغ بلا يف ن ابيلا مهو فم برتقوي

بعناصـر   أساساً   يهتم  الذي  النقد  من  المقبولة  الكناية  أو  الحسنة  واالستعارة

 و أ ةـبي دألا ةـملكلا خدمة يف بصي امنهم ل ك ن ابكشاتم اماله كف هتاكونوم رتعبيال

.األدبي التعبير

 رلم تعد الغاية من دراسة علم البيان هي معرفة الفصاحة والبالغة في الشعو

 فقط، وإنما امتدت لغرض إسالمي يبحث عن إعجاز القرآن ومعرفة وجـوه  والنثر 

 .ولفظ وبنظم وأسل اإلعجاز من هذا

 ـرةكثيلا مال ـكلا ن ـاسحم س يـدر دقنو يللحت ى لإ ولحت ن ابيالف اهذ ى لوع 

 القـرآن  فـي  والبهجـة  والروعة  األدب  تذوق  على  بها  ليستعين  حصرها  ويلتمس

 .الكريم
 نشأة النقد األدبي و تطوره:

 لقد نشأ علم وتحديداً،   العربي في أحضان علوم البالغة النقد البيان وكان في

 ها الشعراء والكتاب واألدباء بعضهم علىيطلق عامة وأحكاماً   فطرياً  األولى مرحلته

 التحكيم كان التي األدبية، األسواق في تروى تحليل وال فيها تعليل ال سريعة بعض

 .على الذوق الخاص معتمداً     فيها

 واستمر تطور النقد األدبي منذ الجاهلية حتى يومنا هذا الذي أصبح فيه النقد

 .ومذاهب تقوم على أسس ومناهج متعددة ع فيه نظرياتندرسه، ونطال وفناً   علماً 
 

في العصر الحديث:النقد االدبي 
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 يث النهضة فيعرف األدب العربي الحد مجال على يد محمود سـامي الشعر 

 الذي ارتقى بالشعر بعد أن نزل الحضيض في العهد المملوكي، وكـذلك البارودي
 يـفطل ى فطصم منه وم مهعال أ يد ىلع ةو ذرلا ى لإ ل صو ى تح هنونف و رنثلا رو تط

 داـقنلا ـرز بأ ن م ء ارعلشا ن اكو .مهريغ و ، يعف ارلا دقاص ى فطصوم يطو فلنمال

 حتى  والنقاد األدباء هذا في وشاركهم وأصوله وطبيعته الشعر مفاهيم أسسوا الذين

 إلينا  مع  أوائل  القرن العشرين تراث نقدي حديث له تأثيره على األدب عامة وصل

 .خاصة والشعر

 ديث:زدهار النقد األدبي الحاعوامل 
 

 ام ع وم نيرشعلا ن رلقا ةيابد

 ن كيم مل يتلا ةيرعلشاو ةيرنثلا ون نالف نم ةوع مجم تدلو ً ارنثو ً ارعش بدألا حقل

 رةو الصب ن كت مل انهكلو دةو جمو  تـناك اـنه إ و أ ل، ـبق ن م ده ع اه ب برعلل

 ةقالملاو ، ةرحيلمساو ، مةحلملوا، ةـياو رلا ل ـثم ثيحـدلا رصعلا يف الإ ج ضنلاو

 دال بـلا يف ثيحدلا دقنلا ء اثر هيلع بتتر ام هو و

 وحده الشعر حول تدور ال النقدية النظرية وأصبحت العربية، رعشـلا ل تشم ا نه لك 

 .والنثر

 ةـثال ث يـف  ثيحدلا يبرعلا بدألا يف ةضنهلا ةلرحم يف دقنلا رصح ن كموي

 - :مصادر 

 .مقدمات دواوين الشعراء – ١

 الكليات في واألدب البالغة بتدريس اهتموا الذين والعلماء النقاد كتابات – ٢

 .والمدارس

 .المجالت والدوريات األدبية والثقافية – ٣

 اهتم حيث التنظيري النقد مصادر من مهماً  مصدراً  اويندوال مقدمات وتمثل

 .الشعراء أو مقدموها ببيان مفهوم الشعر وطبيعته وكان البارودي على رأسهم
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 يـف  بداألو ةـالغ بلاو ةغللا مو لع اثو بعي ن أ او لو اح دقف ء املعلاو دقانلا اأم

 عباسيلا العصر في خاصة القديمة االزدهار  صور عرفتها التي الناضجة صورتها

 مه ضـعب لفخو ةبيداألو ةيرعلشا وصصنلا ةجالعم يف زيمملا مه داتهجا ع م ول األ

 القـديمالنقد مثل حسين المرصفي، وتالميذه حيث قاموا ببعث  منشوراً   تراثاً نقدياً 

 ،يمـدلقا يـبرعلا اثـرتلا ثعب ةضنهلا كلت لماوع مهأ نم  ًاإذ.صورة عصرية في
  مللغة وعلومهغاء، وكتب اورسائل البل الشعراء، نـوياوود

  ن:جدديند المقد عمقاييس الن

 :مدرسة الديوان ومنهجها في النقد – أ

 ـدبع و ،ينزاـملا يمه اربإو ، دقاعلا دو محم س ابع ابه احصأ ن ايو دلا مدرسة

 .الرحمن شكري

 مـد قت يـتلا يه و ةيكيسال كلا دعب تدلو يتلا ةنتيكيمورلا ن م هذه تدفاتسوا

 ىـلع ةويفعلاو ، رةاهملا ى لع ماه لاإلو ةنعلصا ى لع ةبه و ملاو لقعلا ى لع ةفطاعال

 هـذه فو سـليف )تـناك( ىير ثحي، يع امجتاالو فسينلا ركلفا ةوياز ن م يتخطال

 أن ترى التي الكالسيكية تناقض بهذا وهي المعرفة، طريق هو الشعور أن المرحلة

 وعلى ،األدب في الجمال فلسفة أساس وأنه العاطفة على يتقدم العقل فـإن  هـذا 

.النقد عند هذه الجماعة مقاييس

 ة ـبيدألا راثآل ا ى لع فوقو لا ى لع م وقي ن ايو دلا ةع اجم ن ع دقنلا مهو فم ً اذ

 العادية األدبية اآلثار عند يقفون ال هم لذا والتخليد، اإلشارة تستحق ميزة بها التي

 للنقد الوحيد المسوغ هي عندهم المزايا ألن النقدي االهتمام تستحق ال أنها رونيو

  .الهدف منه وهي التي تستحق االهتمام والعناية  وهي

 جر:المه ةسرمد

 صفة عامة،مدرسة المهجر من عمد التجديد في األدب العربي الحديث ب تعد

 .خاصة العربي الحديث بصفة والنقد

 الشباب من جماعة من منحها التجديد، وتكونت ما الظروف فقد أتيح لها من



- ٠١-  

 ةيالشمـلا اـكريأم ى ـلإ ن يرشعلا ن رلقا ع لطم يف ملشاا نم او زحن ن يذلا يبرعال

 .المضطربة السياسية والظروف المادية الحاجات ضغط تحت والجنوبية

 همسرأ ى ـلع ناـكو ، حدةتملا تايالوالب )ةيملقلا ةبطارلا(بابلشا ك لذ ل عفب توتكون

ت اـعامجلا طشاـن ل ضـفبو مه ـريغ و ، اضيم يبأ ايليإو ، مةعين ئيلايخم

 ن ـر لقا ع ـلطم يـف  يبدألا قع او لا يف رةو ث ثحدأو يبدألا اجنتإلا طشن ةيجره مال

 هـذه  مثلتتو  الكالسيكية  على  ثارت  التي  الرومنتيكيين،  حركة  مستلهمين  العشرين

 .تحملها التي الفنية واألوعية األدبية المضامين تجديد في الثورة

 صـاحب كـان ويعد ميخائيل نعيمة صاحب تجربة أدبية وإنسانية خصبة فقد

 تعليم متنوع وخبرته الحياتية الثرية في أعمال ه ـبتتجر ى ـلع تسـنعكا بحرال

 وكان من نتاجه صدور كتابهية، األدب الغربال الذي اكتسب أهميته فيما حواه من

 .آراء ثائرة على األدب العربي القديم والتقليد بصفة عامة

 من المقاالت التي تبلغ واحداً وعشرين مقالة تتناول ويضم الغربال مجموعة

 ةـسادرالب ول اـتن ت وأ يرعشـلا وضـر علاو يديقلتلا يبرعلا بدألا ى لع مو جه ال

 .والكتب الدواوين بعض تقديم أو واألدبية الشعرية األعمال من مجموعة التطبيقية
  
  

  حديث:االتجاهات النقدية لألدب ال

 فـي إال تـستغل لـم لألدب الحديث اتجاهات نقدية اتبعها أصحابها إال أنها

 :دراسات محدودة في نقد الشعر الحديث وذلك بسبب

 ة ـيثحدلا ةيدقنلا تاه اتجالا ى لع ج اضنلا يف اكلا برعلا دقان الع طإ  معد :ال ً أو 

 .لدى الغرب

 ى أد اـمم ةيرمزلاو ةيسنامو رالك ةبيدألا بهامذلل ىصد ناك دقنلا ن أ :ا ًنيثا

 تشكيل عدم في أثر وبالتالي األدبي والمذهب النقدي المنهج بين التمايز انعدام إلى

 .العرب عند الشعري النص مع للتعامل تسعى واضحة نقدية منهجية

 :أبرز هذه االتجاهات ومن
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االتجاه النفسي:

 ل ـثيم وه و ، ثيحدلا ي ب ر ع ال 

 عاـد بإل ل ةيسـفنلا س ساأل(

يعد  هذا االتجاه من االتجاهات النادرة في النقد 

 النفسية لألدب وتمثل دراسة مصطفى سويف الدراسة

 أن فبين النفسي، االتجاه تبنت التي النقدية الدراسات أبرز )خاصة الشعر في الفني

 ـدق انلا ع ـف د اذه و ، ددةتعملا فسينلا طشانلا تايلعم ن م ةيلعم و ه ينلفا ع ادباإل

 .الشاعر يخص ما وكل الشعري، بالنص المحيطة الظروف عن للبحث

 :أن المقصود بالنقد النفسي تقف من النص األدبي أن 

 نصـلا يممـص ن م راصنع يه و ةلخيأو التاعفناو فطاو ع ن م هنمضتي ام ى عل

 حب (وال تخلوا منه وهي بياألد كره – خوف – )مواقف محرجة – وغيرها الكثير

 س ـفن يـف  ـرهثأو اهذ حظلي ن أ بجي دق انلاو ،اهب مامته االو اته حظال م ن م دبوال

 .النقدي الجانب الستكمال مهم أمر وهو اآلخرين نفوس في يعكسه وما األديب

 ويختلف النقد النفسي عن النقد النفساني الذي يغير سلوك اإلنسان ويرده إلى
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 قيقية، وعلى هذا فالتحليل النفسي يدخل الفن واألدبه الحأسباب :من جانبين :األول

 ةاـيح ى لع س نعكي نصلا ن أل يبدألا نصلا ريفست :يناثلاو ع، ادبإلا ةيلعم ريتفس

 نصـلا ى ـلع ةاصخلا لفؤملا ةايج  نعكست اكم سفنلا ملع خصي اذه و ،هحبصا

  .األدبي صميم النقد وهذا
 جتماعي:جاه الواقع االتاال

 الفكري، الواقعي للسياق طبيعي نتاج أنه على األدب إلى ينظر الذي النقد هوا

 لق من البيئة ومن أفكار األديب الذي هو ابن المجتمع يؤثر فيه ويتأثر بهطفهو ين

 ،هـميهفاوم هـمالعم ح يـضتوو ، دقنلا اهذ فع د يف ابدآل ا ةلجم تماق دوق 

 تمام بالمضمون في فكل نقدالنقد الواقعي بضرورة االه  وينادي ما ناقصاً   يبقى أدبي 

 :يعني بالكشف عن ثالث نواح لم

 .األدب ماهية المضمون الفكري الذي يشتمل عليه –  ١

 .األدب األحوال التاريخية والنظام االجتماعي الذي اتصل به –  ٢

 .األدب ماذا نستطيع أن نستصفي من هذا –  ٣

 وعلى هذا ى إنهافإنها تصور المقاييس الفنية في النقد عل مـشتركة إنسانية 

 وبيئة زمن حدود في القومي والشكل القومي بالروح متأثرة إال مكان في تظهر لم

 .األدب تغليب للبعد السياقي لألدب على أدبية  وهذا

 .بهذا المنهج محمد مندور وعياً    من أبرز النقاد وكان

 االتجاه الفني الحمالي:

 ىـلع ً اـساسأ ـز تكريو هجراخ ن م س يلو هلخاد ن م ص نلا دقني ج نه ملا اهذ

ثم   إليه  االستماع  أو  النص  قراءة  خالل  من  اللذة  أو  المتعة  تستهدف  جمالية  ناحية

 و أ يجو ليو ـد يألا و أ سيـفنلا و أ يعامجتالا و أ ييخراتلا راطإلا ن م قلتعي ال هإن

 الخلق فهذا اإلطار خارج البنية الجمالية، ويرى )كروتشيه( داـقنلا مـه أ ن م وهو 
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 ألنه الفن عمل من هو وإنما الطبيعي، الجمال ليس الحقيقي الجمال أن والجماليين

 ةـيقن ةليجم ونكت رةو ص لكشب س ساحاإلو ةفطاعلا ن م رجفيتو سحدلا ن م ع ينب

 ةـفطاعلل ةـيقيقح ةليصـح ن الفـف  ن، اتزجمم ن احدتم رةكلفا ل كلشا ن أ ي أل اكم

 ء،اـيعم ل ظـت رةو صـلا ون د ةـفطاعلا ن أل ماهلاإلو س حدلا يف يتلا رةو لصوا

 دون العاطفة يابسة والصورة خلـق  بـل  تقليداً   ليس  فهو  فارغة،  جامدة وإبـداع 

 .والناقد عليه أن ينظر إليه بنفس الفنان الواعية
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