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شيخ النقاد محمد مندور
ومواقفه النقدية
د .وي  .مي .عمر الندوي

األستاذ املساعد بالقسم العربي ،الكلية الحكومية
السنسكريتية ،فتامبي  ،كيراال

مقدمة :

يعد شيخ النقاد محمد مندور من أعالم النقد األدبي الحديث في الوطن العربي ،ملا
بذلـه مـن مجهودات مقدرة في هذا املجال .ورغم ذلك فإن تسليط الضوء عليه لم يكن
بالصورة املطلوبة ،والتي تتناسب مع مؤلفاته األدبية ،ومواقفه وآرائه ومناهجه النقدية.
لهذا فإن هذه املقالة تلقي بعض ضوء على مكانته النقدية والعلمية واألدبية ،وقد تكون
ً
ً
ً
بداية لدراسات أخرى أكثر عمقـا وتدقيقا وتحليال .
نبذة عن حياة محمد مندور:

ال ــدكتور محم ــد من ــدور م ــن رواد الثقاف ــة واألدب والنق ــد وق ــد لق ــب بش ــیخ النق ــاد
ومؤس ــس النقـ ــد العرب ــي الح ــدیث ولـ ــد فـ ــي مص ــر ف ــي  5یولیـ ــو عـ ــام 1907م  ،تعل ــم فـ ــي
مكت ــب قریت ــه ث ــم ف ــي مدرس ــة طنط ــا الثانوی ــة ث ــم التح ــق بكلی ــة اآلداب حی ــث حص ــل
عل ــى ش ــهادة اللیس ــانس ف ــي اآلداب والحق ــوق ث ــم س ــافر ف ــي بعث ــة دراس ــیة إل ــى الس ــوربون
للدراس ــات العلی ـ ــا ولتحض ـ ــیر رس ـ ــالة “الـ ـ ــدكتوراه” ،فقض ـ ــى هن ـ ــاك تس ـ ــع س ـ ــنوات م ـ ــا
ب ـ ــین 1930م إل ــى1939م  ،ورج ــع دون الحص ــول علیه ــا ولكن ــه حص ــل م ــن هن ــاك عل ــى
لیس ــانس اللغ ــات القدیمـ ــة والالتینیـ ــة والفرنسـ ــیة ودبل ـ ــوم ف ـ ــي االقتص ـ ــاد السیاس ـ ــي
والق ـ ــانون املـ ــالي (1933م) وعلى دبلوم في علم األصوات (1937م) واألدب الفرن�سي وفقه
1
اللغة (1938م).
1

ال ــدكتور حمـ ــدى الس ــكوت  ،ق ــاموس األدب العربـ ــي الحـ ــدیث  ،دار الشروق – القاهرة – مصر ٢٠٠٧ ،م.
 ،ص 528 /ال ــدكتور محم ــود الس ــمرة  ،محم ــد من ــدور ش ــیخ النق ــاد ف ــي األدب الح ــدیث  ،املؤسس ــة العربیة
للدراسات و النشر 2008 ،م، .ص8 /
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ال ــدكتور محم ــد من ــدور عمـ ــل مدرسا فـ ــي جامعـ ــة اإلسـ ــكندریة وأيضا عمـ ــل ص ـ ــحفیا
وسیاس ــیا ,فعم ــل أوال ف ــي «جری ــدة املص ــري» ث ــم م ــدیرا لـ ــجریدة «الوف ــد املص ــري» ث ــم
أص ــدر مجلــة أســبوعیة ل ــه باس ــم «البع ــث» ث ــم عمــل رئیســا لتحری ــر جریــدة «صــوت
األمــة» الحزبیــة ث ــم ف ــتح مكتب ــا ل ــه وتــولى محن ــة املحام ــاة ث ــم انتخ ــب عض ــوا ملجل ــس
الن ــواب الوف ــدي ع ــن دائ ــرة الس ــكاكیني وبع ــد ذل ــك عمــل ف ــي معه ــد التمثیــل رئیس ــا لقس ــم
األدب ال ــدرامي فی ــه ث ــم مدرس ــا في املعهد العالي للدراسات العربیة عام 1953م إلى وفاته
2
في  19مایو 1965م.
مؤلفاته :

كــان ال ــدكتور محم ــد من ــدور غزی ــر اإلنت ــاج ،فق ــد أل ــف عدی ــدا م ــن الكت ــب فـي النق ــد
والش ـ ــعر والقص ـ ــة واملقال ـ ــة واملس ـ ــرح ،وموض ـ ــوعات ثقافیـ ـ ــة عام ـ ــة باإلض ـ ــافة إل ـ ــى
ترجمت ــه لع ــدة كت ــب م ــن اللغ ــة الفرنســیة إل ــى اللغ ــة العر بی ــة .ومن مؤلفاته ف ــي النقد:
النقد املنهجي عند العرب وفي املیزان الجدید وفي األدب والنقد واألدب ومذاهبه و قضایا
جدیدة في أدبنا الحدیث و األدب وفنونه والنقد و النقاد املعاصرون ،ومن مؤلفاته ف ــي
الشعر:خلیل مطران و إسماعیل صبري والشعر املصري بعد شوقي  ،ومن مؤلفاته ف ــي
القصة واملقالة:إبراهیم املازني و ولي الدین یكن  ،ومن مؤلفاته ف ــي املسرح :مسرحیات
2

رجاء النقاش ،األدباء املعاصرون ،مكتبة شغف  ،ص ١٣٣ /
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شوقي و مسرحیات عزیز إباظة و املسرح و املسرح النثري و مسرح توفیق الحكیم و
الكالسیكیة و األصول الفنیة للدراما و في املسرح املصري املعاصر وغيرها من املؤلفات
3
القيمة.
نبذة عن النقد العريب :

تعريف النقد :

إن النقد في اصطالح األدباء هو  :شرح العمل األدبي وتفسيره واستظهار خصائصه
ثم الحكم عليه بالجوده أو الرداءة 4.يقول أحمد أمين  :إن النقد هو تقدير القطعة
الفنية ومعرفة قيمتها ودرجتها في الفن سواء أكانت القطعة أدبا أو تصويرا أو حفرا أو
5
موسيقى .
أنواع النقد :

ينقسم النقد األدبي من حيث األساس الذي يبنى عليه في تقدير األعمال األدبية ومن
حيث العوامل الفعالة في إصدار األحكام بالر�ضى واالستحسان أو السخط إلى أقسام
كثيرة  .ومنها  :النقد الذاتي أو التأثري والنقد املوضوعي والنقد االعتقادي والنقد التاريخي
والنقد اللغوي والنقد الفقهي والنقد الفني والنقد العرو�ضي والنقد العلمي والنقد
6
النف�سي والنقد الجمالي وغيرها.
وظائف النقد :

الغرض من تحديد وظيفة النقد هو تحديد الدور الذي يقوم به النقد و تحديد
الهدف الذي يرمي إليه في توضيح االتجاهات من بعض على قدر اإلمكان .7ومنها :دراسة
العمل األدبي وتحديد مكانته في األدب وبيان مدى تأثر األدبي بالبيئة واستظهار مالمح
األديب من خالل عمله األدبي وتقويم العمل األدبي من الناحية الفنية وتعيين مكان
العمل األدبي في خط سير األدب وتصوير سمات صاحب العمل األدبي والوظيفة العلمية
3
4
5
6
7

ف ــاروق العمران ــي  ،تط ــور النظری ــة النقدی ــة عن ــد محم ــد من ــدور  ،ال ــدار العربی ــة للكت ــاب  ١٩٨٨،م ، .ص134/
الدكتور محمد طاهر درويش  ،النقد األدبي عند العرب  ،دار املعارف  ،القاهرة  ،مصر  1979 ،م ،ص19 /
أحمد أمين  ،النقد األدبي  ،القاهرة  ،مصر  1963 ،م ،ص17 /
األستاذ عبد اللطيف شرارة  ،في النقد األدبي  ،مؤسسة ناصر للثقافة  ،ط 1981، 1م  ،ص273 /
األستاذ عبد اللطيف شرارة  ،في النقد األدبي  ،ص372 /
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والوظيفة الجمالية الفنية وتقييم األعمال األدبية وتوجيه األدب واألدباء وغيرها8.
النقد عند العرب :

نستطيع أن نقسم حركة النقد األدبي عند العرب إلى فترتين  :الفترة األولى تمتد من
العصر الجاهلي إلى بداية عصر النهضة في القرن التاسع عشر ،الفترة الثانية وهي فترة
النقد الحديث والذي يمتد إلى اليوم .ولهذا التقسيم سبب واضح ،ففي املرحلة األولى
(من العصر الجاهلي إلى مطلع العصر العبا�سي) لم يكن التدوين قد انتشر وكان االعتماد
على الرواية الشفوية أما املرحلة الثانية مرحلة التدوين (من العصر العبا�سي إلى العصر
الحديث) فقد عرف التدوين الذي أسهم في تطوير كثير من العلوم والفنون9.
النقد عند محمـــد منـــدور :

ألف مندور العديد من املؤلفات األدبية والنقدية والتي ساهمت – بشكل مقدر –
َّ
في بناء النقد األدبي العربي الحديث .وقد شكلت هذه املؤلفات اتجاهه النقدي ،وأبرزته
ً
واحدا من كبار النقاد العرب في العصر الحديث ،و بالتـ ــالي نقـ ــدم إلـ ــیكم دراس ــة تحلیلی ــة
للكت ــب املهمـ ــة التـ ــى عـ ــالج فیهـ ــا منـ ــدور القضـ ــایا النقدیة.
أوالً :النقد املنهجي عند العرب

ويعرف مندور النقد املنهجي بأنه »:ذلك النقد الذي يقوم على منهج تدعمـه أسـس
نظرية أو تطبيقية عامة ،ويتناول بالدرس مدارس أدبية أو شعراء أو خصومات يفصل
القول فيها ،ويبسط عناصرها ويبصر بمواضع الجمال أو القبح فيها»10.
وقد تناول مندور موضوع هذا الكتاب ،مع محاولة االستفادة من الثقافة األوربية
في استخراج املكنون وإيضاح الغامض املجمل منها  .وفي الجزء األول من الكتاب تناول
مندور تاريخ النقد من ابن سـالم إلـى ابـن األثير ،وقسمه إلى فصول وفي تمهيده لهذا الجزء
يرى َّأنه يجب النظر ملراحل النقـد التاريخية عند النظر إلى النقد في جملته ،ولذا يفضل
األخذ باملنهج التـاريخي حتـى عندما يحاول أن يضع للنقد حده.
 8الدكتور محمد مندور  ،األدب وفنونه  ،الطبعة الخامسة  ،نهضة مصر  2006 ،م  ،ص125 -118 /
 9عثمان عباس فدا  ،تاربخ النقد األدبي عند العرب نشأته وتطوره  ،جامعة أم القرى  2016 ،م  ،بتصرف .
 10محمد مندور  :النقد املنهجي عند العرب ومنهج البحث في األدب واللغة ،د.ط ،نهضة مصر للطباعة والنشر
والتوزيع2004 ،م ،ص / 5
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وفي الجزء الثاني من الكتاب تناول مندور موضوعات النقد ومقاييسه حيث تناول
في الفصل األول منه (املوازنة بين الشعراء ،ومنهجها العام) .حيث يرى أن املوازنة املنهجية
ال توجد إال عند اآلمدي والذي تقيد بموضوع موازنته وبطبيعة شعر أبي تمام والبحتري،
أما الجزء الثالث من الكتاب ،فقد كان نسخة من ترجمته لكتاب (منهج البحث في األدب
واللغة ) للكاتبين (النسون وماييه) .
ثانياً :يف األدب والنقد

ّ
َّ
ويؤكد أن هذا
ذكر مندور في تصديره لهذا الكتاب أنه خالصة في األدب والنقدِ ،
الكتاب يتضمن عصارة عمر أنفقه في قراءة األدب وكتب النقد حيث قال “ :هذه خالصة
ً
في األدب والنقد راعينا عند كتابتها – أال نثقلها بالتفاصيل حتى ال تختلط معاملها ،وال
تتعقد سبلها ،فهي أقرب إلى الذكريات منها إلى التأليف ،ومع ذلك فباستطاعتنا أن نقول
َّإنها تتضمن عصارة عمر أنفقناه في قراءة األدب وكتب النقد ،وكانت قراءتنا وسيلة
للتفكير واإلحساس الشخصيين أكثر منها لالستيعاب والتحصيل”.11
وقد تناول مندور في هذا الكتاب مختلف االتجاهات النقدية وتناولها باتزان،
ولكن هذا ال يمنعه من أن يوضح رأيه في هذه االتجاهات النقدية حتى تكون في ذلك
فائدة للشبيبة املثقفة املوجودة في قاعة الدرس ،وحتى يناقشونه في آرائه وهذه مهمة
الناقد ،حيث يجب أن يذكر اآلراء واألقوال أمام الطالب  .وقسم مندور هذا الكتاب
إلى موضوعات مختلفة ومنها نقد األدب وتاريخه ،والنقد املوضوعي والنقد االعتقادي،
والنقد العلمي والنقد التاريخي ،والنقد اللغوي وغيرها. 12
ثالثاً  :يف امليزان الجديد

يوضح هذا الكتاب وبصورة واضحة تأثير اآلداب الغربية على مندور ،ويظهر ذلك
ً ً
ّ
أفكر في الطريقة التي نستطيع بها أن
أحيانا جليا بقوله« :منذ عودتي من أوربا أخذت ِ
ندخل األدب العربي املعاصر في تيار اآلداب العاملية ،وذلك من حيث موضوعاته ووسائله
ومنهج دراسته على السواء» 13.يذكر مندور في مقدمته – أن املنهج الفرن�سي في معالجة
 11محمد مندور :في األدب والنقد ،دط ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،د ت ،ص3 /
 12محمد مندور :في األدب والنقد ،ص 4/
 13محمد مندور :في امليزان الجديد  ،دط ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة 2004 ،م ،ص 5/
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14

األدب هو أدق املناهج وأفعلها في النفس ،وأن أساسه تفسير النصوص .

ويرى أن الذوق وسيلة مشروعة من وسائل املعرفة كما يرى أن قراءة مؤلفات كبار
الشعراء أو الكتاب قراءة درس وفهم وتذوق هي السبيل إلى تكوين ملكة األدب في النفوس،
وأما أنواع املعرفة كالدراسات النفسية واالجتماعية واألخالقية والتاريخية وما إليها ،فهي
وإن كانت عظيمة الفائدة في تثقيف األديب إال أنه ال يريدها أن تطغى على دراستنا لألدب
َّ ً
ً 15
فنا لغويا.
باعتبارها
رابعاً :األدب وفنونه

ذكر مندور في تقديمه لهذا الكتاب َّأنه عبارة عن سلسلتين من املحاضرات التي
ألقاها على طالبه .ويدور موضوع السلسلة األولى حول النظرية العامة لفنون األدب
وكيفية نشأتها ،والتقسيم الكبير لألدب إلى نثر وشعر ،وأسس هذا التقسيم ،وأنواع
الشعر والسلسلة الثانية كانت عن َّ
فنين من فنون األدب هما :فن املسرحية ،وفن النقد .

تناول في السلسلة األولى موضوع األدب وفنونه ،وعرف األدب بأنه « :كل ما يثير
ً
فينا بفضل خصائص صياغته إحساسات جمالية ،أو انفعاالت عاطفية أو هما معا»
 16 ..ثم تناول مندور فن املسرحية ،ومهد له بأنه يدخل ضمن فنون الشعر وفنون النثر
ً
ّ
يفصل الحديث عن فن املسرحية الشعرية عن الحديث عن فن
معا ،وذهب إلى أنه لن
ِ
ً
ً
17
املسرحية النثرية؛ بل يعتبرها فنا واحدا في تطوره وأصوله العامة .
خامساً :النقد والنقاد املعارصون

هذا الكتاب عبارة عن مجموعة من األبحاث التي كتبها مندور عن بعض نقاد العرب
املحدثين ،ثم جمعها في هذا الكتاب .ومن النقاد الذين تناولهم مندور حسين املرصفي،
وقد تناول كتابه ( الوسيلة األدبية للعلوم العربية) وشبهه بكتب األمالي العربية القديمة.
ومن النقاد الذين تحدث عنهم مندور ميخائيل نعيمة ،وقد تناول كتابه ( الغربال ) ،وأكد
أن منهج ميخائيل النقدي فيه ،هو املنهج التأثري الذاتي  ،ويرى أن من املشكالت الخطيرة
14
15
16
17

محمد مندور :في امليزان الجديد  ،ص5 /
محمد مندور :في امليزان الجديد  ،ص6 /
محمد مندور :األدب وفنونه  ،دط،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة،ط 2005 ، 3.م ،ص4 /
محمد مندور :األدب وفنونه  ،ص 75/
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18

التي تعرض لها ميخائيل نعيمة مشكلة اللغة في مقاله ( نقيق الضفادع) .

وتحدث مندور عن شكري والعقاد واملازني ،وخير ما تحدث فيه عنهم ما ذكره عند
حديثه عن شكري ،حيث يرى أن شكري كان يجمع بين التيارين اللذين انفرد بكل منهما
19
واحد من صاحبيه العقاد واملازني...
سادساً :األدب ومذاهبه

ذكر مندور في مقدمته واستهالليته لهذا الكتاب أثر اآلداب الغربية في األدب العربي
الحديث وذلك منذ اتصال العرب بالعالم الغربي ،ويرى أن هذا التأثر إما عن طريق
الترجمة ،وإما عن طريق القراءة لآلداب الغربية في لغاتها األصلية  .ويرى أن َّ
كل حركات
التجديد التي نشأت في األدب العربي املعاصر  .إنما  -تستمد في الغالب وحيها من اآلداب
ً
ُ
األجنبية وأن الحركات املستوحاة من تلك اآلداب قد كتب لها دائما االنتصار لذا فهو
ً
ً
َ
20
يرى أنه ال ضير من أن تصبح دراسة مذاهب األدب الغربي موجها رئيسا لألدب املعاصر.
مواقفه يف النقــــد األديب :

ی ــرى من ــدور أن النق ــد ه ــو ف ــن دراس ــة النص ــوص األدبی ــة ،والتمیی ــز ب ــین األس ــالیب
املختلفـ ــة بمعناه ـ ــا الواسـ ــع فیق ـ ــول إن ـ ــه لـ ــیس املقص ـ ــود باألسـ ــلوب ط ـ ــرق األداء اللغویـ ــة
فحسـ ــب بـ ــل املقص ـ ــود منحـ ــى الكاتـ ــب العـ ــام وطریقتـ ــه ف ـ ــي ال ـ ــتألیف والتعبی ـ ــر والتفكیـ ــر
واإلحســاس عل ــى الس ــواء بحی ــث إذا قلن ــا إن لكــل كات ــب أســلوبه یك ــون معن ــى األس ــلوب
21
ك ــل هذه العناصر التي ذكرناها.
ث ــم یش ــرح من ــدور املقص ــود بالنقـ ــد فیق ــول إن املقص ــود ب ــه هـ ــو وض ــع مس ــتمر
للمش ــاكل ولك ــن الص ــعوبة ف ــي رؤی ــة ه ــذه املش ــاكل وی ــرى أن ال ــذي یض ــع املش ــاكل األدبی ــة
ل ــیس ه ــو عل ــم الجم ــال وال عل ــم الــنفس وال أي عل ــم ف ــي الوج ــود ب ــل ال ــذوق األدب ــي 22.
18
19
20
21
22

محمد مندور :النقد والنقاد املعاصرون  ،دط،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة،ط1997 ، 3.
م ،ص33 /
محمد مندور :النقد والنقاد املعاصرون  ،ص 47/
محمد مندور :األدب ومذاهبه ،ط  ، 3نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع  ،د ت ،ص  3وما بعدها
الدكتور محمد مندور :األدب وفنونه  ،دط،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة،ط 2005 ، 3.م.
ص9-8 /
املرجع السابق  ،ص179 /
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ث ــم یش ــرح ال ــذوق وم ــاذا یعنی ــه فیق ــول :ال ــذوق ل ــیس معنــاه ذل ــك الش ــيء الع ــام امل ــبهم
التحكم ــي ،وإنم ــا ه ــو ملك ــة إن یك ــن مرده ــا كك ــل ش ــیئ ف ــي نفوس ــنا إل ــى أص ــالة الطبــع إال
23
أنه ــا تنم ــو وتصقل باملران .
مناهجه يف النقــــد األديب :

یتضـ ــح مـ ــنهج من ـ ــدور النقـ ــدي مـ ــن خـ ــالل كتبـ ــه النقدیـ ــة بصـ ــفة عام ـ ــة و كتابـ ــه
“املی ـ ـزان الجدیـ ــد” – بص ــفة خاصـ ــة -ال ــذي طبـ ــع عـ ــام 1944م وال ــذي وض ــع فی ــه آلی ــات
منهجــه ف ــي النق ــد األدب ــي ولك ــن منهج ــه النق ــدي ل ــم یتك ــون ول ــم ینض ــج م ــرة واح ــدة ب ــل
مــرت بمراحل عدیدة .یقول مندور في هذا الخصوص :
“ل ــم یتك ــون م ــذهبي ف ــي النق ــد نتیج ــة للدراس ــة األدبی ــة ف ــى مص ــر و الخ ــارج وح ــدها
ب ــل تج ــارب حی ــاتي أیض ــا ش ــاركت ف ــى تك ــوین ه ــذا امل ــذهب ول ــذلك یص ــح الق ــول بأن ــه ق ــد
تط ــور م ــع اتس ــاع تج ــاربي ف ــي الثقاف ــة والحی ــاة ش ــیئا فش ــیئا عل ــى م ــر األی ــام وعل ــى ض ــوء
مزاولتي الفعلیة للنقد خالل العشرین عاما األخیرة”  24.فقد مر مندور بثالث مراحل
للمنهج النقدي  ,املرحلة األولى :املنهج الجمالي واملرحلة الثانیة :منهج النقد الوصفي
25
التحلیلي واملرحلة الثالثة :املنهج األیدیولوجي .
مواقفه يف املناهج النقــــدية :

إن من ـ ــدورا قد مـ ــر بمراحـ ــل ثالث ــة فـ ــي حیاتـ ــه النقدی ــة فه ــو ق ــد اتخ ــذ امل ــنهج الجم ــالي
الت ــأثري منهج ــا نق ــدیا ل ــه ف ــي بدای ــة حیات ــه ث ــم اتخ ــذ املــنهج الوصــفي التحلیلــي منهجــا
آخ ــر لــه وهــو املــنهج الــذي ص ــدر عنــه فــي الثالثــة عشــر م ــن كتب ــه الت ــي ألفه ــا ملعه ــد
الدراس ــات العربی ــة العلی ــا والت ــزم فیه ــا أس ــلوبا علمیـ ــا محایـ ــدا یهـ ــدف إلـ ــى الوص ــف
والتحلی ــل والتعریـ ــف والتثقیـ ــف أكثـ ــر مم ــا یه ــدف إل ــى التوجیـ ــه ثـ ــم اهتمام ــا بالقض ــایا
العام ــة والن ــواحي السیاس ــیة واالجتماعی ــة تبن ــى امل ــنهج األی ــدیولوجي ال ــذي یح ــدد وظیف ــة
اجتماعی ــة مح ــددة ل ــألدب والف ــن ویص ــدر الناق ــد ف ــي نق ــده ع ــن عقی ــدة لكن ــه ف ــي نف ــس
الوق ــت ألق ــى نظری ــات نقدی ــة عل ــى املن ــاهج النقدی ــة األخ ــرى وتح ــدث عنه ــا ف ــي كتب ــه,
ولذلك نقدم إلیكم آراء مندور ومواقفه من املناهج النقدیة األخرى التالیة .
 23انظر مقدمة كتاب في املیزان الجدید
 24الدكتور محمد مندور :األدب وفنونه  ،ص7-3 /
 25املرجع السابق  ،ص128 /
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املنهج التأثري :

ً
ی ــرى من ــدور أن امل ــنهج الت ــأثري أق ــدم م ــنهج للنق ــد ظه ــورا ف ــى الت ــاریخ الق ــدیم ،و ه ــو
ً
ً
املــنهج الــذى لــم یختــف قــط بــل ظــل قائمــا و ضــروریا حتــى الیــوم ،وكــل مــا ط ـرأ علیــه هــو
أن ــه ق ــد أص ــبح یعتب ــر مرحل ــة ض ــروریة وأساســیة وأولی ــة ف ــي النق ــد ولكنــه ل ــیس النق ــد
كل ــه وال یمك ــن االكتفــاء ب ــه والوق ــوف عن ــده ب ــل یج ــب أن تتبع ــه مرحل ــة أخــرى تفس ــر
26
وتب ــرز الت ــأثیرات الت ــي نتلقاه ــا ع ــن العم ــل األدب ــي...
املنهج االعتقادي :

ی ــرى من ــدور أن امل ــنهج االعتق ــادي ه ــو امل ــنهج الث ــاني ف ــي الظه ــور ویق ــول« :إنن ــا
نجـ ــد مـ ــثال واضـ ــحا لـ ــذلك فـ ــي نقـ ــد الشـ ــاعر الیون ــاني الكومیـ ــدي أرسـ ــتوفان لكب ــار
شـ ــعراء التراجی ــدیا م ــن الیو ن ــان الق ــدماء وه ــم ایسـ ــكیلس ویوروبی ــدس فـ ــي مس ــرحیة
27
الضـ ــفادع.....
املنهج املوضوعي :

لق ــد ظه ــر بع ــد ه ــذین املنهج ــین م ــنهج آخ ــر للنق ــد و ه ــو امل ــنهج املوض ــوعي ،وی ــرى
من ــدور أن ه ــذا الن ــوع م ــن امل ــنهج النق ــدي ظه ــر بظه ــور ارس ــطو و كتابی ــه «الخطاب ــة
والش ــعر» 28.ویـ ــرى منـ ــدور أن هـ ــذا امل ــنهج یقـ ــوم عل ــى نظری ــة عام ــة عـ ــن الفنـ ــون وكیفی ــة
خلقه ــا وع ــن أه ــداف تل ــك الفن ــون أي علله ــا الغنائی ــة وعل ــى مب ــادئ فنی ــة خاص ــة بك ــل
29
ف ــن واتخاذ كل ذلك أساسا للنقد ومقاییس للحكم».
املنهج العلمي الجامعي األكادمي :

یق ــول من ــدور وأم ــا الق ــرن ال ــذي انتهـى إلی ــه ك ــل ه ــذا الت ـراث الض ــخم م ــن م ــذاهب
األدب والنق ــد ومناهجهم ــا فق ــد تفاع ــل فی ــه ك ــل ه ــذا الت ـراث وت ــداخل و ولــد اتجاه ــات
جدی ــدة ال حص ــر له ــا  ،ومـ ــن أهمه ــا امل ــنهج العلم ــي الج ــامعي األك ــادیمي الـ ــذي یـ ــوازن ب ــین
30
كاف ــة املناهج و یأخذ من كل ما یالئمه بعد التخلص من اخطاره” .
26
27
28
29
30

املرجع السابق  ،ص129 /
املرجع السابق  ،ص130 /
املرجع السابق  ،ص131 /
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املنهج التطبیقي:

مــن املن ــاهج الت ــي أبــدى عنه ــا من ــدور موقف ــه املــنهج التطبیق ــي فیقــول من ــذ ع ــودتي
م ـ ــن أورب ـ ــا أخ ـ ــذت أفك ـ ــر ف ـ ــي الطریق ـ ــة الت ـ ــي نس ـ ــتطیع به ـ ــا أن ن ـ ــدخل األدب العرب ـ ــي
املعاص ـ ــر ف ـ ــي تی ـ ــار اآلداب العاملیـ ــة وذل ـ ــك مـ ــن حی ـ ــث موضـ ــوعاته ووس ـ ــائله ومن ـ ــاهج
31
دراس ــته عل ــى الس ــواء ......
مواقفه من املــــذاهب األدبـــية :

امل ــذهب األدب ــي ه ــي حال ــة نفس ــیة ولی ــدة لح ــوداث الت ــاریخ ومالبس ــات الحی ــاة  ،ث ــم
دفع ـ ــت هـ ــذه الحال ـ ــة الش ـ ــعراء والكت ـ ــاب و النق ـ ــاد الـ ــي التعبیـ ــر عنه ـ ــا  ،ووضـ ــع األص ـ ــول
والقواعد التي یتكون من مجموعها املذهب  32.یق ــول ال ــدكتور محم ــد من ــدور معرف ــا
امل ــذاهب األدبی ــة« :ونقص ــد بامل ــذاهب األدبی ــة مــن الناحیــة النظری ــة املــذاهب الت ــي وض ــع
33
أص ــولها الش ــعراء أو الكتــاب أو النقــاد  ،وبین ــوا األصول التي تقوم عليها .
ومـ ــن ه ـ ــذه املـ ــذاهب األدبی ـ ــة  :امل ـ ــذهب الكالسـ ــیكي  ،الروم ـ ــانتیكي  ،وال ـ ــواقعي
والطبیع ــي والرم ــزي والفن ــي وبالت ــالي س ــوف نح ــاول إب ـراز آراء ال ــدكتور محم ــد من ــدور
ع ــن هذه املذاهب األدبیة.
الكالســـــیكیة :

ی ــرى من ــدور أن « الكالسـ ــیكیة أول وأق ــدم م ــذهب أدبـ ــي نش ــأ ف ــي أوربـ ــا بعـ ــد حرك ــة
البعــث العلم ــي التــي ابت ــدأت فــي الق ــرن الخ ــامس عش ــر امل ــیالدي»  34 .و ه ــي فــي رأی ــه
مشـ ــتقة مـ ــن الكلم ـ ــة الالتینی ـ ــة كالسـ ــیس  Classisالت ـ ــي كان ـ ــت تفی ـ ــد أص ـ ــال “وح ـ ــدة
فـ ــي األس ـ ــطول” ث ـ ــم أص ـ ــبحت تفیـ ــد “وح ـ ــدة دراس ـ ــیة” أي “فصـ ــال مدرسـ ــیا” واألدب
الكالس ـ ــیكي یتك ـ ــون م ـ ــن املؤلف ـ ــات اإلغریقی ـ ــة والالتینی ـ ــة القدیم ـ ــةالتي أفلت ـ ــت م ـ ــن
طوف ـ ــان ال ـ ــزمن  ،وحرصــت اإلنس ــانیة عل ــى انقاذه ــا م ــن الفن ــاء مل ــا فیه ــا م ــن خص ــائص
31
32
33
34

الدكتور محمد مندور  :في امليزان الجديد  ،دط ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة 2004 ،م.
ص128/
الـ ــدكتور عبـ ــد هللاا خض ـ ــر حم ـ ــد  ،املـ ــذاهب األدبیـ ــة دراس ـ ــة وتحلی ـ ــل ،دار القل ـ ــم للطباع ـ ــة والنشر والتوزیع
،بیروت ،لبنان 2004،م .ص68/
الدكتور محمد مندور  :في األدب والنقد ،دط ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،د ت .ص96/
الدكتور محمد مندور  :األدب ومذاهبه ،ط  ، 3نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع  ،د ت .ص48/
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35

فنی ــه وق ــیم انس ــانیة
الرومانســـــیة :

كمـ ــا یـ ــرى منـ ــدور أن الرومانسـ ــیة لیسـ ــت بم ــذهب فیقـ ــول« :إن الرومانسـ ــیة لیسـ ــت
كم ــا قلن ــا م ــذهبا أدبی ــا دع ــا إلی ــه الكت ــاب أو اص ــطنعوه اص ــطناعا وإ نم ــا ه ــي حال ــة
نفس ــیة ول ــدتها الث ــورة وم ــا تاله ــا م ــن مج ــد ن ــابلیون ث ــم م ــن انهی ــار ذلــك املج ــد ولكنهــا
أص ــبحت بع ــد ذل ــك م ــذهبا عن ــد املقل ــدین ال ــذي ط ــوى الزم ــان م ــا أده ــدوا فی ــه أنفس ــهم
36
م ــن س ــخف مصنوع...
الواقعیــــة :

فالواقعی ــة عن ــد منـدور تس ــعى إلـ ــى تص ــویر الواق ــع وكشـ ــف أس ـ ـراره وإ ظه ــار خفای ــاه
وتفس ــیره ولكنهـ ــا تـ ــرى أن الواقـ ــع العمی ــق شـ ــر ف ــي جـ ــوهره وأن م ــا یبـ ــدو خی ـ ـرا ل ــیس فـ ــي
حقیقیتـ ــه إال بریقـ ــا كاذبـ ــا أو قش ــرة ظاهریـ ــة فالشـ ــجاعة واالسـ ــتهانة ب ــاملوت لـ ــو نقبن ــا
37
عـ ــن حقیقتهم ــا لوج ــدناها یأســا م ــن الحی ــاة أو ض ــرورة ال مف ــر منه ــا.....
الرمزیة :

ظهــرت الرمزی ــة كم ــذهب أدب ــي ف ــي النص ــف الثــاني م ــن الق ــرن التاس ــع عش ــر وكان ــت
أصو لها الفلسفیة أقدم من ذلك بكثیر یقول مندور« :إن الرمزی ـ ــة لـ ــم تظهـ ــر فـ ــي األدب
إال ف ـ ــي النصـ ــف الثـ ــاني مـ ــن الق ـ ــرن التاسـ ــع عش ــر ،إال أن أص ــولها الفلس ــفیة موغل ــة ف ــي
الق ــدم»  38.وق ــد ظه ــرت ف ــي فرنس ــا ف ــي النص ــف الث ــاني م ــن الق ــرن التاس ــع عش ــر ف ــي
الوق ــت ال ــذي ظه ــر فی ــه م ــذهب البارناس ــیین وم ــذهب «الف ــن للف ــن» وك ــان ظه ــور ه ــذه
امل ــذاهب الثالث ــة ك ــرد فع ــل للرومانتیكی ــة الت ــي أس ــرفت ف ــي اس ـ ــتخدام األدب وبخاص ـ ــة
39
الش ـ ــعر كوسـ ــیلة للتعبی ـ ــر ع ـ ــن املشـ ــاعر الشخصـ ــیة والعواطـ ــف الخاصة».
الفنیة :

تح ــدث من ــدور أیضـ ــا ع ــن الفنی ــة وأبـ ــدى رأی ــه فیه ــا قـ ــائال إنه ــا ظهـ ــرت ك ــرد فع ــل
35
36
37
38
39

األدب ومذاهبه ،ص49/
األدب ومذاهبه ،ص65/
األدب ومذاهبه ،ص93/
األدب ومذاهبه ،ص117/
الدكتور محمد مندور  :في األدب والنقد ،ص112/
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للرومانتیكیـ ــة وك ـ ــان رائ ـ ــدها الش ـ ــاعر الوصـ ــاف تیفیـ ــل جوتییـ ــه صـ ــاحب ال ـ ــدیوان
الش ـ ــهیر املعروف باسم مینات وزهریات  .ی ــذكر من ــدور أن أنص ــار ه ــذا املــذهب ی ــرون أن
الشــعر ف ــن جمی ــل فیج ــب أن یك ــون غایــة ف ــي ذات ــه وال یس ــتخدم كوس ــیلة للتعبی ــر ع ــن
40
املش ــاعر الخاص ــة ب ــل یعم ــل لخل ــق ص ــور وأخیلة وإ حساسات جمیلة في ذاتها.
مواقفه من الشـــــعر العريب :

یقس ـ ــم من ـ ــدور األدب فـ ــي العص ـ ــور القدیم ـ ــة إلـ ــى األدب الفنـ ــي الق ـ ــدیم وإ لـ ــى األدب
الشـ ــعبي فیـ ــرى« :أن األدب العربـ ــي الفنـ ــي لـ ــم یعـ ــرف م ـ ــن فن ـ ــون الشـ ــعر املعروفـ ــة ف ـ ــي
اآلداب العاملیـ ــة غی ـ ــر فـ ــن واح ـ ــد هـ ــو الف ـ ــن املعـ ــروف باسـ ــم الشـ ــعر الغن ـ ــائي أي شـ ــعر
القص ــائد» 41 .ول ــم یك ــن هنــاك ن ــوع آخ ــر للش ــعر لكن ــه ی ــرى «أن األدب الش ــعبي ق ــد ك ــان
أكثــرة تنوعـ ــا وأوس ــع آفاقـ ــا مـ ــن األدب الفنـ ــي ال ــذي ظ ــل حبیس ــا ف ــي اآلفـ ــاق الت ــي رس ــمها
42
أدب الجزیرة منذ ال ــعصر الج ــاهلي.
الشــــعر الجـــاهيل واألموي :

يقول من ــدور «الش ــعر الج ــاهلي ش ــعر ال یك ــاد یظه ــر فی ــه وج ــدان الش ــاعر إال ف ــي
القلی ــل الن ــادر بحی ــث نس ــتطیع أن نق ــول إن ــه تعبی ــر ع ــن وج ــدان قائل ــه وإ ذا ك ــان ف ــي
العربی ــة ش ــعر یمك ــن أن یوصف بأنه من قبیل الفن للفن فهو بال ریب شعر الوصف
43
الجاهلي» .
الشعر العبايس :

یلق ــي من ــدور نظ ــرة نقدی ــة عل ــى الش ــعر العباس ــي وی ــرى أن االهتم ــام بالب ــدیع وأن ــواعه
جعل الشعر العبا�سي شعرا فشلت معه كل محاولة التجدید في هذا العصر فیقول“ :
إن الش ــاعر العباسـ ــي أخ ــذ یحـ ــاكي الشـ ــعر الج ــاهلي والش ــعر األم ــوي وك ــان ذلـ ــك ب ــدء
جف ــاف نب ــع الش ــعر العرب ــي وتحج ــره وطغی ــان التقلی ــد علی ــه حت ــى أص ــبح ش ــعر ص ــیغ
وقوال ــب أكث ــر من ــه ش ــعر طب ــع وطبیعــة یعنــي م ــع ك ــون الش ــعراء العباســیین م ــن أه ــل
40
41
42
43

الدكتور محمد مندور  :في األدب والنقد ،ص115/
الدكتور محمد مندور  :فن الشعر ،ص120/
الدكتور محمد مندور  :فن الشعر ،ص121/
ف ــاروق العمران ــي ،تط ــور النظری ــة النقدی ــة عن ــد محم ــد من ــدور  ،ال ــدار العربی ــة للكت ــاب 1988،م ، .ص147/
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44

حض ــر وس ــكان م ــدن وح ــدائق........
الشعر يف العرص الحدیث :

ی ــرى منــدور أن محم ــود س ــامي البــارودي أع ــاد الش ــعر العرب ــي دیباجت ــه األول ــى ألن ــه
خلص ــه م ــن املحس ــنات البدیعی ــة العقیم ــة والزخ ــارف اللفظی ــة الخاوی ــة الت ــي ك ــان ق ــد
انح ــدر الیه ــا وذل ــك بفض ــل عودت ــه إل ــى الش ــعر العرب ــي الق ــدیم ف ــي عص ــور ازده ــاره یعن ــي
أن خل ــو الش ــعر م ــن املحس ــنات البدیعی ــة م ــن عی ــار الش ــعر وقوت ــه عن ــد من ــدور وی ــرى
أن الب ــارودي أف ــاد م ــن الدیباج ــة القدیم ــة الناصــعة للشــعر الغن ــائي م ــع ق ــوة ف ــي الطب ـ ــع
وانفع ـ ــال بأحـ ــداث عصـ ــره وظـ ــروف حیاتـ ــه الثوریـ ــة الشـ ــجاعة فج ـ ــاء شـ ــعره إیـ ــذانا
بنهض ــة شــعریة رائع ــة ه ــي التــي وض ــعت األس ــاس للنهض ــة األدبی ــة املعاص ــرة وأس ــفرت
ع ــن امل ــدارس األدبی ــة املتباین ــة الت ــي ظه ــرت إم ــا ب ــوحي م ــن ق ــدیمنا وإ م ــا بت ــأثر بالثقاف ــة
45
واآلداب الغربیة التي أخذها تزداد اتصال یوما بعد یوم....
خامتة البحث:

كـ ــان محمد مندور ناقـ ــدا كبی ـ ـرا فـ ــي العص ـ ــر الح ـ ــدیث وألق ـ ــى نظ ـ ــرة نقدیـ ــة عل ـ ــى
كـ ــل املوض ــوعات واملسـ ــائل النقدی ــة وعالجه ــا حس ـ ــب تـ ــوفر األدل ــة لدیـ ــه معالجـ ــة ناقـ ــد
بصیر و عالم خبیر .إن مواقفه النقدية ومناهجه املختلفة تتنوع وتتبدل – أحيانا – في
مراحل عمره املختلفة ،ولعل السبب في ذلك نشوء تيارات نقدية مختلفة ألقت بظاللهـا
على النقد في تلك الفترة؛ إضافة لذلك فإن الناقد كلمـا مـر الـزمن وكثـر اطالعـه ومناقشاته
تظهر عنده بعض األفكار واملفاهيم .
املصادر واملراجع

.1
.2
.3
.4
.5

1الدكتور محمد طاهر درويش  ،النقد األدبي عند العرب  ،دار املعارف  ،القاهرة  ،مصر  1979 ،م.
2الدكتور أحمد أمين  ،النقد األدبي  ،القاهرة  ،مصر  1963 ،م.
3األستاذ عبد اللطيف شرارة  ،في النقد األدبي  ،مؤسسة ناصر للثقافة  ،ط 1981، 1م .
4عثمان عباس فدا  ،تاربخ النقد األدبي عند العرب نشأته وتطوره  ،جامعة أم القرى  2016 ،م .
5الدكتور محمد مندور  ،األدب وفنونه  ،الطبعة الخامسة  ،نهضة مصر  2006 ،م .

 44الدكتور محمد مندور  :فن الشعر ،ص127/
 45الدكتور محمد مندور  :فن الشعر ،ص133/
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6 .6الدكتور محمد مندور  ،النقد املنهجي عند العرب  ،د.ط ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع2004 ،م.
7 .7الدكتور محمد مندور  ،في األدب والنقد ،دط،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،د ت.
8 .8الدكتور محمد مندور  ،في امليزان الجديد  ،دط،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة 2004 ،م.
9 .9الدكتور محمد مندور ،األدب وفنونه  ،دط،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة  ،ط 2005 ، 3.م.
1010الدكتور محمد مندور  ،النقد والنقاد املعاصرون  ،دط،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط3.
 1997 ،م.
1111الدكتور محمد مندور  ،األدب ومذاهبه ،ط  ، 3نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع  ،د ت.
1212الدكتور محمد مندور  ،فن الشعر  ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط 2002 ، 3.م.
1313محمـ ــد عب ـ ــد املـ ــنعم خف ـ ــاجي ،دراسـ ــات ف ـ ــى األدب العربـ ــي الح ـ ــدیث و مدارس ـ ــه ،الناشر :مكتبة األزهر ،
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1414ال ــدكتور محم ــود الس ــمرة  ،محم ــد من ــدور ش ــیخ النق ــاد ف ــي األدب الح ــدیث  ،املؤسس ــة العربیة للدراسات و
النشر 2008 ،م.
1515الـ ــدكتور عبـ ــد اللطی ــف محم ــد السـ ــید الحد  ،الهمـ ــس فـ ــي نق ــد الـ ــدكتور محمـ ــد منـ ــدور الطبعة األولى  ،مكتبة
األزهر 2001م.
1616ربیـ ــع عبـ ــد العزی ــز ،محم ــد من ــدور ونق ــد الشـ ــعر ،دار ریـ ــاض الصـ ــالحین ،الطبع ــة األولى 1314 ،هـ 1994 .م.
1717ف ــؤاد قن ــدیل ،محم ــد من ــدور ش ــیخ النق ــاد ،مرك ــز الحض ــارة العربی ــة ،الطبع ــة الثانی ــة القاهرة  2000م.
1818غــالي ش ــكري  ،محم ــد من ــدور الناق ــد وامل ــنهج ،دار الطلیع ــة للطباع ــة والنش ــر ،بی ــروت ،لبنان ،الطبعة األولى
 1981,م.
1919ال ــدكتور حمـ ــدى الس ــكوت ،ق ــاموس األدب العربـ ــي الحـ ــدیث ،جمی ــع حقـ ــوق الطب ــع محفوظة ،دار الشروق
،القاهرة  2007 ،م.
2020الـ ــدكتور عبـ ــد هللاا خض ـ ــر حم ـ ــد  ،املـ ــذاهب األدبیـ ــة دراس ـ ــة وتحلی ـ ــل ،دار القل ـ ــم للطباع ـ ــة والنشر والتوزیع
 ،بیروت ،لبنان 2004،م.
2121ف ــاروق العمران ــي ،تط ــور النظری ــة النقدی ــة عن ــد محم ــد من ــدور  ،ال ــدار العربی ــة للكت ــاب 1988،م.
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