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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 

. 
ً
 وتحليال

ً
 وتدقيقا

ً
بداية لدراسات أخرى أكثر عمقـا

نبذة  عن حياة محمد مندور:

الـــدكتور محمــــد منــــدور مــــن رواد الثقافــــة واألدب والنقــــد وقــــد لقــــب بشــــیخ النقــــاد 
ومؤســــس النقـــــد العربــــي الحــــدیث ولـــــد فـــــي مصــــر فــــي 5 یولیـــــو عـــــام 1907م ، تعلــــم فـــــي 
اآلداب حیــــث حصــــل  بكلیــــة  التحــــق  ثــــم  الثانویــــة  فــــي مدرســــة طنطــــا  ثــــم  قریتــــه  مكتــــب 
علــــى شـــهادة اللیســـانس فـــي اآلداب والحقـــوق ثـــم ســـافر فـــي بعثـــة دراســـیة إلـــى الســـوربون 
مـــــــا  “الــــــــدكتوراه”، فقضـــــــى هنـــــــاك تســـــــع ســـــــنوات  العلیـــــــا ولتحضـــــــیر رســـــــالة  للدراســـات 
مــــن هنــــاك علــــى  ، ورجــــع دون الحصــــول علیهــــا ولكنــــه حصــــل  إلـــى1939م  بـــــــین 1930م 
السیاســــــي  االقتصــــــاد  فــــــي  ودبلــــــوم  والفرنســـــیة  والالتینیـــــة  القدیمـــــة  اللغـــات  لیســـانس 
والقــــــانون املـــــالي )1933م( وعلى دبلوم في علم األصوات )1937م( واألدب الفرن�سي وفقه 

اللغة )1938م(.1

1  الــــدكتور حمـــــدى الســــكوت ، قــــاموس األدب العربـــــي الحـــــدیث ، دار الشروق – القاهرة – مصر ، ٢007م. 
، ص/ 5٢8 الــــدكتور محمــــود الســــمرة ، محمــــد منــــدور شــــیخ النقـــاد فــــي األدب الحــــدیث ، املؤسســـة العربیة 

للدراسات و النشر،  ٢008  م. ،ص/ 8

شيخ النقاد محمد مندور 
ومواقفه النقدية

د.  وي . مي. عمر  الندوي
الحكومية  ،الكلية  العربي  بالقسم  املساعد  األستاذ   

السنسكريتية، فتامبي ، كيراال
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الـــدكتور محمــــد منــــدور عمـــــل مدرسا فـــــي جامعـــــة اإلســـــكندریة وأيضا عمـــــل صــــــحفیا 
ثــــم  املصـــري«  »الوفــــد  لـــــجریدة  مــــدیرا  ثــــم  املصـــري«  فـــي »جریــــدة  أوال  ,فعمــــل  وسیاســــیا 
»صــوت  جریــدة  لتحریـــر  رئیســا  عمــل  ثـــم  »البعـــث«  باســـم  لـــه  أســبوعیة  مجلــة  أصــــدر 
ملجلـــس  عضـــوا  انتخـــب  ثـــم  املحامـــاة  محنـــة  وتــولى  لـــه  مكتبـــا  فـــتح  ثـــم  الحزبیــة  األمــة« 
النـــواب الوفـــدي عـــن دائـــرة الســـكاكیني وبعـــد ذلـــك عمــل فـــي معهـــد التمثیــل رئیســـا لقســـم 
األدب الـــدرامي فیـــه ثـــم مدرســـا في املعهد العالي للدراسات العربیة عام 1953م إلى وفاته 

في 19 مایو 1965م.٢

مؤلفاته :

كــان الـــدكتور محمـــد منـــدور غزیـــر اإلنتـــاج، فقـــد ألـــف عدیـــدا مـــن الكتـــب فـي النقـــد 
إلـــــــى  باإلضـــــــافة  عامـــــــة  ثقافیــــــــة  وموضـــــــوعات  واملســـــــرح،  واملقالـــــــة  والقصـــــــة  والشـــــــعر 
ترجمتـــه لعـــدة كتـــب مـــن اللغـــة الفرنســیة إلـــى اللغـــة العر بیـــة. ومن مؤلفاته فـــي 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 فـــي 
الشعر:خلیل مطران  و إسماعیل صبري والشعر املصري بعد شوقي ، ومن مؤلفاته فـــي 
القصة واملقالة:إبراهیم املازني و ولي الدین یكن ، ومن مؤلفاته فـــي املسرح :مسرحیات 

٢  رجاء النقاش، األدباء املعاصرون، مكتبة شغف ، ص / 133
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و  الحكیم  توفیق  مسرح  و  النثري   املسرح  و  املسرح  و  إباظة  عزیز  مسرحیات  و  شوقي 
الكالسیكیة و األصول الفنیة للدراما  و في املسرح املصري املعاصر وغیرها من املؤلفات 

القيمة. 3

نبذة  عن النقد العريب :

تعريف النقد :

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

موسيقى .5

أنواع النقد :

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

النف�سي والنقد الجمالي وغیرها.6

 وظائف النقد :

تحديد  و  النقد  به  يقوم  الذي  الدور  تحديد  النقد هو  تحديد وظيفة  الغرض من 
الهدف الذي يرمي إليه في توضيح االتجاهات من بعض على قدر اإلمكان7. ومنها :دراسة 
العمل األدبي وتحديد مكانته في األدب وبيان مدى تأثر األدبي بالبيئة واستظهار مالمح 
مكان  وتعيین  الفنية  الناحية  من  األدبي  العمل  وتقويم  األدبي  عمله  خالل  من  األديب 
العمل األدبي في خط سیر األدب وتصوير سمات صاحب العمل األدبي والوظيفة العلمية 

فـــاروق العمرانـــي ، تطـــور النظریـــة النقدیـــة عنـــد محمـــد منـــدور ، الـــدار العربیـــة للكتـــاب ،1988 م.  ، ص/134  3
4  الدكتور محمد طاهر درويش ، النقد األدبي عند العرب ، دار املعارف ، القاهرة ، مصر ، 1979 م، ص/ 19

5   أحمد أمین ، النقد األدبي ، القاهرة ، مصر ، 1963 م، ص/ 17
6  األستاذ عبد اللطيف شرارة ،  في النقد األدبي ، مؤسسة ناصر للثقافة  ، ط1  ،1981 م  ، ص/ ٢73

7  األستاذ عبد اللطيف شرارة ،  في النقد األدبي ، ص/ 37٢
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والوظيفة الجمالية الفنية وتقييم األعمال األدبية وتوجيه األدب واألدباء وغیرها.8

النقد عند العرب :

نستطيع أن نقسم حركة النقد األدبي عند العرب إلى فترتین : الفترة األولى تمتد من 
العصر الجاهلي إلى بداية عصر النهضة في القرن التاسع عشر، الفترة الثانية وهي فترة 
األولى  املرحلة  التقسيم سبب واضح، ففي  ولهذا  اليوم.  إلى  يمتد  والذي  الحديث  النقد 
)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 كثیر من العلوم والفنون.9

النقد عند محمـــد منـــدور :

ألف مندور العديد من املؤلفات األدبية والنقدية والتي ساهمت – بشكل مقدر – 
لت هذه املؤلفات اتجاهه النقدي، وأبرزته 

َّ
في بناء النقد األدبي العربي الحديث. وقد شك

 من كبار النقاد العرب في العصر الحديث، و بالتـــــالي نقـــــدم إلـــــیكم دراســــة تحلیلیــــة 
ً
واحدا

للكتــــب املهمـــــة التـــــى عـــــالج فیهـــــا منـــــدور القضـــــایا 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 فیها، ويبسط عناصرها ويبصر بمواضع الجمال أو القبح فیها«.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 األثیر، وقسمه إلى فصول وفي تمهيده لهذا الجزء 
ه يجب النظر ملراحل النقـد التاريخية عند النظر إلى النقد في جملته، ولذا يفضل  يرى أنَّ

األخذ باملنهج التـاريخي حتـى عندما يحاول أن يضع للنقد حده. 

8  الدكتور محمد مندور ، األدب وفنونه ، الطبعة الخامسة ، نهضة مصر ، ٢006 م  ، ص/ 118-  1٢5
9  عثمان عباس فدا ، تاربخ النقد األدبي عند العرب نشأته  وتطوره ، جامعة أم القرى ،  ٢016  م  ،  بتصرف .

10  محمد مندور : النقد املنهجي عند العرب ومنهج البحث في األدب واللغة، د.ط، نهضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيع، ٢004م، ص  5 /  
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وفي الجزء الثاني من الكتاب تناول مندور موضوعات النقد ومقاييسه حيث تناول 
في الفصل األول منه )املوازنة بین 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 ( للكاتبین )النسون وماييه( .

ثانياً: يف األدب والنقد

هذا  أن  د 
ّ

ويؤِك والنقد،  األدب  في  خالصة  ه  أنَّ الكتاب  لهذا  تصديره  في  مندور  ذكر 
الكتاب يتضمن عصارة عمر أنفقه في قراءة األدب وكتب النقد حيث قال : “هذه خالصة 
بالتفاصيل حتى ال تختلط معاملها، وال   عند كتابتها – أال نثقلها 

ً
في األدب والنقد راعينا

تتعقد سبلها، فهي أقرب إلى الذكريات منها إلى التأليف، ومع ذلك فباستطاعتنا أن نقول 
وسيلة  قراءتنا  وكانت  النقد،  وكتب  األدب  قراءة  في  أنفقناه  عمر  عصارة  تتضمن  ها  إنَّ

للتفكیر واإلحساس الشخصيین أكثر منها لالستيعاب والتحصيل”11. 

باتزان،  وتناولها  النقدية  االتجاهات  مختلف  الكتاب  هذا  في  مندور  تناول  وقد 
ذلك  في  تكون  حتى  النقدية  االتجاهات  هذه  في  رأيه  يوضح  أن  من  يمنعه  ال  هذا  ولكن 
آرائه وهذه مهمة  في  يناقشونه  الدرس، وحتى  في قاعة  املوجودة  املثقفة  للشبيبة  فائدة 
الكتاب  .  وقسم مندور هذا  الطالب  أمام  اآلراء واألقوال  يذكر  أن  الناقد، حيث يجب 
إلى موضوعات مختلفة ومنها نقد األدب وتاريخه، والنقد املوضوعي والنقد االعتقادي، 

والنقد العلمي والنقد التاريخي، والنقد اللغوي وغیرها1٢ . 

ثالثاً : يف امليزان الجديد

يوضح هذا الكتاب وبصورة واضحة تأثیر اآلداب الغربية على مندور، ويظهر ذلك 
بها أن  التي نستطيع  الطريقة  في  ر 

ّ
أفِك أوربا أخذت  بقوله: »منذ عودتي من   

ً
 جليا

ً
أحيانا

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 

11  محمد مندور: في األدب والنقد، دط، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، د ت، ص/ 3
1٢  محمد مندور: في األدب والنقد، ص  /4

13  محمد مندور: في املیزان الجديد ، دط، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  ٢004 م، ص /5
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األدب هو أدق املناهج وأفعلها في النفس، وأن أساسه تفسیر النصوص .14

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 إلیها، فهي 
وإن كانت عظيمة الفائدة في تثقيف األديب إال أنه ال يريدها أن تطغى على دراستنا لألدب 

15.
ً
 لغويا

ً
ا باعتبارها فنَّ

رابعاً: األدب وفنونه

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

يثیر  ما  كل   « بأنه:  األدب  وعرف  وفنونه،  األدب  موضوع  األولى  السلسلة  في  تناول 
 »

ً
أو هما معا انفعاالت عاطفية  أو  فينا بفضل خصائص صياغته إحساسات جمالية، 

.. 16 ثم تناول مندور فن املسرحية، ومهد له بأنه يدخل ضمن فنون الشعر وفنون النثر 
ه لن يفِصل الحديث عن فن املسرحية الشعرية عن الحديث عن فن 

ّ
، وذهب إلى أن

ً
معا

 في تطوره وأصوله العامة .17 
ً
 واحدا

ً
املسرحية النثرية؛ بل يعتبرها فنا

خامساً: النقد والنقاد املعارصون

هذا الكتاب عبارة عن مجموعة من األبحاث التي كتبها مندور عن بعض نقاد العرب 
املحدثین، ثم جمعها في هذا الكتاب. ومن النقاد الذين تناولهم مندور حسین 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 الخطیرة 

14  محمد مندور: في املیزان الجديد ، ص/ 5
15  محمد مندور: في املیزان الجديد ، ص/ 6

16  محمد مندور: األدب وفنونه ، دط،نهضة مصر  للطباعة والنشر  والتوزيع، القاهرة،ط.3 ، ٢005  م، ص/ 4
17  محمد مندور: األدب وفنونه ، ص /75



مجلة بحثية سنوية محكمة مجلة الساج : 

Majallathussaj, Vol-04, July 2021 MES Mampad College73

التي تعرض لها ميخائيل نعيمة مشكلة اللغة في مقاله ) نقيق الضفادع( .18

وتحدث مندور عن شكري والعقاد واملازني، وخیر ما تحدث فيه عنهم ما ذكره عند 
حديثه عن شكري، حيث يرى أن شكري كان يجمع بین التيارين اللذين انفرد بكل منهما 

واحد من صاحبيه العقاد واملازني...19 

سادساً: األدب ومذاهبه

ذكر مندور في مقدمته واستهالليته لهذا الكتاب أثر اآلداب الغربية في األدب العربي 
طريق  عن  إما  التأثر  هذا  أن  ويرى  الغربي،  بالعالم  العرب  اتصال  منذ  وذلك  الحديث 
الترجمة، وإما عن طريق القراءة لآلداب الغربية في لغاتها األصلية . ويرى أن كلَّ حركات 
التجديد التي نشأت في األدب العربي املعاصر .  إنما - تستمد في الغالب وحیها من اآلداب 
 االنتصار  لذا فهو 

ً
تب لها دائما

ُ
األجنبية وأن الحركات املستوحاة من تلك اآلداب قد ك

 لألدب املعاصر.٢0
ً
 رئيسا

ً
ه ال ضیر من أن تصبح دراسة مذاهب األدب الغربي موجها

َ
يرى أن

مواقفه يف النقــــد األديب :

یــــرى منـــدور أن النقــــد هــــو فـــن دراســــة النصـــوص األدبیــــة، والتمییـــز بــــین األســــالیب 
املختلفـــــة بمعناهــــــا الواســـــع فیقــــــول إنــــــه لـــــیس املقصــــــود باألســـــلوب طــــــرق األداء اللغویـــــة 
فحســـــب بـــــل املقصــــــود منحـــــى الكاتـــــب العـــــام وطریقتـــــه فــــــي الــــــتألیف والتعبیــــــر والتفكیـــــر 
واإلحســاس علـــى الســـواء بحیـــث إذا قلنـــا إن لكــل كاتـــب أســلوبه یكـــون معنـــى األســـلوب 

كـــل هذه  العناصر التي ذكرناها.٢1

مســــتمر  وضــــع  هـــــو  بــــه  املقصــــود  إن  فیقــــول  بالنقـــــد  املقصــــود  منــــدور  یشــــرح  ثــــم 
للمشـــاكل ولكـــن الصـــعوبة فـــي رؤیـــة هـــذه املشـــاكل ویـــرى أن الـــذي یضـــع املشـــاكل األدبیـــة 

لـــیس هـــو علـــم الجمـــال وال علـــم الــنفس وال أي علـــم فـــي الوجـــود بـــل الـــذوق األدبـــي .٢٢

18  محمد مندور: النقد والنقاد املعاصرون ، دط،نهضة مصر  للطباعة والنشر  والتوزيع، القاهرة،ط.3 ، 1997  
م، ص/ 33

19  محمد مندور: النقد والنقاد املعاصرون  ، ص /47 
٢0  محمد مندور: األدب ومذاهبه، ط 3 ،  نهضة مصر للطباعة والنشر  والتوزيع ، د ت، ص 3 وما بعدها

٢1  الدكتور  محمد مندور: األدب وفنونه ، دط،نهضة مصر  للطباعة والنشر  والتوزيع، القاهرة،ط.3 ، ٢005  م. 
ص/ 9-8

٢٢   املرجع السابق ، ص/ 179
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ثـــم یشـــرح الـــذوق ومـــاذا یعنیـــه فیقـــول: الـــذوق لـــیس معنــاه ذلـــك الشـــيء العـــام املـــبهم 
التحكمـــي، وإنمـــا هـــو ملكـــة إن یكـــن مردهـــا ككـــل شـــیئ فـــي نفوســـنا إلـــى أصـــالة الطبــع إال 

أنهـــا تنمـــو وتصقل باملران .٢3

مناهجه يف النقــــد األديب :

كتابـــــه  و  عامــــــة  بصـــــفة  النقدیـــــة  كتبـــــه  خـــــالل  مـــــن  النقـــــدي  منــــــدور  مـــــنهج  یتضـــــح 
“املیـــــزان الجدیـــــد” – بصــــفة خاصـــــة- الــــذي طبـــــع عـــــام 1944م والــــذي وضــــع فیــــه آلیــــات 
منهجــه فـــي النقـــد األدبـــي ولكـــن منهجـــه النقـــدي لـــم یتكـــون ولـــم ینضـــج مـــرة واحـــدة بـــل 

مــرت بمراحل عدیدة. یقول مندور في هذا الخصوص :

 “لـــم یتكــــون مـــذهبي فــــي النقــــد نتیجــــة للدراســـة األدبیــــة فـــى مصــــر و الخــــارج وحـــدها 
بــــل تجـــارب حیــــاتي أیضـــا شــــاركت فـــى تكــــوین هــــذا املــــذهب ولــــذلك یصــــح القـــول بأنـــه قــــد 
تطــــور مــــع اتســــاع تجــــاربي فــــي الثقافــــة والحیــــاة شــــیئا فشــــیئا علــــى مـــر األیــــام وعلــــى ضــــوء 
مراحل  بثالث  مندور  مر  فقد   ٢4. األخیرة”  عاما  العشرین  خالل  للنقد  الفعلیة  مزاولتي 
الوصفي  النقد  منهج  الثانیة:  واملرحلة  الجمالي  املنهج  األولى:  املرحلة   , النقدي  للمنهج 

التحلیلي واملرحلة الثالثة: املنهج األیدیولوجي . ٢5

مواقفه يف املناهج النقــــدية :

إن منــــــدورا قد مـــــر بمراحـــــل ثالثــــة فـــــي حیاتـــــه النقدیـــة فهـــو قـــد اتخـــذ املـــنهج الجمـــالي 
منهجــا  التحلیلــي  الوصــفي  املــنهج  اتخـــذ  ثـــم  حیاتـــه  بدایـــة  فـــي  لـــه  نقـــدیا  منهجـــا  التـــأثري 
ملعهــــد  ألفهــــا  التــــي  كتبــــه  مــــن  عشــر  الثالثــة  فــي  عنــه  صـــدر  الــذي  املــنهج  وهــو  لــه  آخـــر 
الوصــــف  إلـــــى  یهـــــدف  محایـــــدا  علمیـــــا  أســــلوبا  فیهــــا  والتــــزم  العلیــــا  العربیــــة  الدراســــات 
والتحلیــــل والتعریـــــف والتثقیـــــف أكثـــــر ممــــا یهــــدف إلــــى التوجیـــــه ثـــــم اهتمامــــا بالقضــــایا 
العامــــة والنــــواحي السیاســــیة واالجتماعیـــة تبنـــى املــــنهج األیــــدیولوجي الـــذي یحـــدد وظیفـــة 
اجتماعیـــة محـــددة لـــألدب والفـــن ویصـــدر الناقـــد فـــي نقـــده عـــن عقیـــدة لكنـــه فـــي نفـــس 
كتبـــه,  فــــي  عنهــــا  وتحــــدث  األخــــرى  النقدیــــة  املنــــاهج  علــــى  نقدیــــة  نظریــــات  ألقـــى  الوقــــت 

ولذلك نقدم إلیكم آراء مندور ومواقفه من املناهج النقدیة األخرى التالیة .

٢3  انظر مقدمة كتاب في املیزان الجدید
٢4  الدكتور  محمد مندور: األدب وفنونه ، ص/ 7-3

٢5  املرجع السابق ، ص/ 1٢8
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املنهج التأثري :

 فــــى التــــاریخ القــــدیم، و هـــو 
ً
یـــرى منـــدور أن املـــنهج التـــأثري أقـــدم مــــنهج للنقـــد ظهــــورا

 حتــى الیــوم، وكــل مــا طــرأ علیــه هــو 
ً
 و ضــروریا

ً
املــنهج الــذى لــم یختــف قــط بــل ظــل قائمــا

النقـــد  لـــیس  النقـــد ولكنــه  فـــي  یعتبـــر مرحلـــة ضـــروریة وأساســیة وأولیـــة  قـــد أصـــبح  أنـــه 
تفســـر  أخــرى  مرحلـــة  تتبعـــه  أن  یجـــب  بـــل  عنـــده  والوقـــوف  بـــه  االكتفــاء  یمكـــن  وال  كلـــه 

وتبـــرز التـــأثیرات التـــي نتلقاهـــا عـــن العمـــل األدبـــي...٢6

املنهج االعتقادي :

»إننــــا  ویقــــول:  الظهــــور  فــــي  الثـــاني  املــــنهج  هــــو  االعتقــــادي  املــــنهج  أن  منــــدور  یــــرى 
لكبــــار  أرســـــتوفان  الكومیـــــدي  الیونــــاني  الشـــــاعر  نقـــــد  فـــــي  لـــــذلك  واضـــــحا  مـــــثال  نجـــــد 
فـــــي مســــرحیة  القــــدماء وهــــم ایســـــكیلس ویوروبیــــدس  نــــان  الیو  مــــن  التراجیــــدیا  شـــــعراء 

الضـــــفادع.....٢7

املنهج املوضوعي :

لقــــد ظهــــر بعــــد هـــذین املنهجــــین مـــنهج آخــــر للنقــــد و هــــو املــــنهج املوضــــوعي، ویـــرى 
»الخطابـــة  كتابیـــه  و  ارســـطو  بظهـــور  ظهـــر  النقـــدي  املـــنهج  مـــن  النـــوع  هـــذا  أن  منـــدور 
والشــــعر«.٢8 ویـــــرى منـــــدور أن هـــــذا املــــنهج یقـــــوم علــــى نظریــــة عامــــة عـــــن الفنـــــون وكیفیــــة 
خلقهــــا وعــــن أهـــداف تلــــك الفنــــون أي عللهــــا الغنائیـــة وعلــــى مبـــادئ فنیــــة خاصــــة بكــــل 

فــــن واتخاذ كل ذلك أساسا للنقد ومقاییس للحكم«.٢9

املنهج العلمي الجامعي األكادمي :

یقــــول منــــدور وأمـــا القــــرن الـــذي انتهـى إلیــــه كـــل هــــذا التـــراث الضــــخم مـــن مــــذاهب 
األدب والنقـــد ومناهجهمـــا فقـــد تفاعـــل فیـــه كـــل هـــذا التـــراث وتـــداخل  و ولــد اتجاهـــات 
جدیـــدة ال حصــــر لهــــا ، ومـــــن أهمهــــا املــــنهج العلمــــي الجــــامعي األكــــادیمي الـــــذي یـــــوازن بــــین 

كافــــة املناهج و یأخذ من كل ما یالئمه بعد التخلص من اخطاره” .30

املرجع السابق ، ص/ 1٢9  ٢6
٢7  املرجع السابق ، ص/ 130
٢8  املرجع السابق ، ص/ 131
٢9  املرجع السابق ، ص/ 131
30  املرجع السابق ، ص/ 135
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املنهج التطبیقي:

التطبیقـــي فیقــول منـــذ عـــودتي  املــنهج  أبــدى عنهـــا منـــدور موقفـــه  التـــي  املنـــاهج  مــن 
العربــــــي  األدب  نـــــــدخل  أن  بهــــــا  نســــــتطیع  التــــــي  الطریقـــــــة  فــــــي  أفكــــــر  أخــــــذت  أوربــــــا  مــــــن 
ومنــــــاهج  ووســــــائله  موضـــــوعاته  حیــــــث  مـــــن  وذلــــــك  العاملیـــــة  اآلداب  تیــــــار  فــــــي  املعاصــــــر 

دراســــته علــــى الســـواء ......31

مواقفه من املــــذاهب األدبـــية :

املــــذهب األدبـــي هـــي حالــــة نفســــیة ولیـــدة لحــــوداث التــــاریخ ومالبســــات الحیــــاة ، ثــــم 
دفعــــــت هـــــذه الحالــــــة الشــــــعراء والكتــــــاب و النقــــــاد الـــــي التعبیـــــر عنهــــــا ، ووضـــــع األصــــــول 
معرفـــا  منــــدور  محمــــد  الــــدكتور  یقـــول   3٢. املذهب  مجموعها  من  یتكون  التي  والقواعد 
املـــذاهب األدبیــــة: »ونقصــــد باملــــذاهب األدبیــــة مــن الناحیــة النظریـــة املــذاهب التـــي وضـــع 

أصـــولها الشـــعراء أو الكتــاب أو النقــاد ، وبینـــوا األصول التي تقوم علیها .33

والــــــواقعي   ، الرومــــــانتیكي   ، الكالســـــیكي  املــــــذهب   : األدبیــــــة  املـــــذاهب  هــــــذه  ومـــــن 
منــــدور  الــــدكتور محمـــد  آراء  إبـــراز   نحــــاول  ســــوف  وبالتـــالي  والفنــــي  والرمــــزي  والطبیعـــي 

عـــن هذه املذاهب األدبیة. 

الكالســـــیكیة :

یــــرى منــــدور أن » الكالســـــیكیة أول وأقــــدم مــــذهب أدبـــــي نشــــأ فــــي أوربـــــا بعـــــد حركـــة 
رأیـــه  فــي  هـــي  و   34 . املـــیالدي«  الخـــامس عشـــر  القـــرن  فــي  ابتـــدأت  التــي  العلمـــي  البعــث 
“وحــــــدة  أصــــــال  تفیــــــد  كانــــــت  التــــــي   Classis كالســـــیس  الالتینیــــــة  الكلمــــــة  مـــــن  مشـــــتقة 
واألدب  مدرســـــیا”  “فصـــــال  أي  دراســــــیة”  “وحــــــدة  تفیـــــد  أصــــــبحت  ثــــــم  األســــــطول”  فـــــي 
مــــــن  أفلتــــــت  القدیمــــــةالتي  والالتینیــــــة  اإلغریقیـــــــة  املؤلفــــــات  مــــــن  یتكــــــون  الكالســــــیكي 
مـــن خصـــائص  ملـــا فیهـــا  الفنـــاء  مـــن  الـــــــزمن ، وحرصــت اإلنســـانیة علـــى انقاذهـــا  طوفــــــان 

31  الدكتور  محمد مندور : في املیزان الجديد ، دط، نهضة مصر للطباعة والنشر  والتوزيع، القاهرة،  ٢004 م. 
ص/1٢8

3٢  الـــــدكتور عبـــــد هللاا خضـــــــر حمــــــد ، املـــــذاهب األدبیـــــة دراســـــــة وتحلیــــــل  ،دار القلــــــم للطباعــــــة والنشر  والتوزیع 
،بیروت، لبنان ،٢004م. ص/68 

33  الدكتور  محمد مندور : في األدب والنقد، دط، نهضة مصر للطباعة والنشر  والتوزيع، القاهرة، د ت. ص/96
34  الدكتور  محمد مندور : األدب ومذاهبه، ط 3 ،  نهضة مصر للطباعة والنشر  والتوزيع ، د ت. ص/48
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فنیـــه وقـــیم انســـانیة35

الرومانســـــیة :

كمـــــا یـــــرى منـــــدور أن الرومانســـــیة لیســـــت بمــــذهب فیقـــــول: »إن الرومانســـــیة لیســـــت 
حالـــة  هــــي  نمـــا  وإ  اصــــطناعا  اصــــطنعوه  أو  الكتــــاب  إلیــــه  دعـــا  أدبیـــا  مــــذهبا  قلنــــا  كمــــا 
ولكنهــا  املجـــد  ذلــك  انهیــــار  مـــن  ثـــم  نـــابلیون  مجـــد  مــــن  تالهـــا  ومـــا  الثـــورة  ولـــدتها  نفســـیة 
أصــــبحت بعــــد ذلــــك مــــذهبا عنـــد املقلــــدین الــــذي طــــوى الزمــــان مــــا أدهـــدوا فیــــه أنفســــهم 

مــــن ســــخف مصنوع...36

الواقعیــــة :

فالواقعیــــة عنــــد منـدور تســــعى إلـــــى تصــــویر الواقــــع وكشـــــف أســـــراره وإ ظهــــار خفایــــاه 
وتفســــیره ولكنهـــــا تـــــرى أن الواقـــــع العمیــــق شـــــر فــــي جـــــوهره وأن مــــا یبـــــدو خیـــــرا لــــیس فـــــي 
نقبنــــا  لـــــو  بــــاملوت  أو قشــــرة ظاهریـــــة فالشـــــجاعة واالســـــتهانة  كاذبـــــا  بریقـــــا  إال  حقیقیتـــــه 

عـــــن حقیقتهمـــا لوجـــدناها یأســا مـــن الحیـــاة أو ضـــرورة ال مفـــر منهـــا.....37

الرمزیة :

ظهــرت الرمزیـــة كمـــذهب أدبـــي فـــي النصـــف الثــاني مـــن القـــرن التاســـع عشـــر وكانـــت 
أصو لها الفلسفیة أقدم من ذلك بكثیر یقول مندور: »إن الرمزیــــــة لـــــم تظهـــــر فـــــي األدب 
إال فــــــي النصـــــف الثـــــاني مـــــن القــــــرن التاســـــع عشـــر، إال أن أصــــولها الفلســـفیة موغلــــة فــــي 
فـــي  التاســــع عشــــر  القــــرن  مــــن  الثــــاني  فــــي النصــــف  فـــي فرنســــا  .38 وقـــد ظهــــرت  القــــدم« 
الوقــــت الـــذي ظهــــر فیــــه مـــذهب البارناســــیین ومـــذهب »الفــــن للفـــن« وكـــان ظهـــور هــــذه 
املـــذاهب الثالثـــة كــــرد فعـــل للرومانتیكیــــة التــــي أســـرفت فــــي اســــــتخدام األدب وبخاصــــــة 

الشــــــعر كوســـــیلة للتعبیــــــر عــــــن املشـــــاعر الشخصـــــیة والعواطـــــف الخاصة«.39

الفنیة :

فعــــل  كــــرد  ظهـــــرت  إنهـــا  قـــــائال  فیهــــا  رأیــــه  وأبـــــدى  الفنیــــة  عــــن  أیضـــــا  منــــدور  تحــــدث 

35  األدب ومذاهبه، ص/49
36  األدب ومذاهبه، ص/65
37  األدب ومذاهبه، ص/93

38  األدب ومذاهبه، ص/117
39  الدكتور  محمد مندور : في األدب والنقد، ص/11٢
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الــــــدیوان  صـــــاحب  جوتییـــــه  تیفیـــــل  الوصـــــاف  الشــــــاعر  رائــــــدها  وكــــــان  للرومانتیكیـــــة 
الشــــــهیر املعروف باسم مینات وزهریات . یـــذكر منـــدور أن أنصـــار هـــذا املــذهب یـــرون أن 
الشــعر فـــن جمیـــل فیجـــب أن یكـــون غایــة فـــي ذاتـــه وال یســـتخدم كوســـیلة للتعبیـــر عـــن 

املشـــاعر الخاصـــة بـــل یعمـــل لخلـــق صـــور وأخیلة وإ حساسات جمیلة في ذاتها.40

مواقفه من الشـــــعر العريب :

یقســــــم منــــــدور األدب فـــــي العصــــــور القدیمــــــة إلـــــى األدب الفنـــــي القــــــدیم وإ لـــــى األدب 
لـــــم یعـــــرف مــــــن فنــــــون الشـــــعر املعروفـــــة فــــــي  الشـــــعبي فیـــــرى: »أن األدب العربـــــي الفنـــــي 
اآلداب العاملیـــــة غیــــــر فـــــن واحــــــد هـــــو الفــــــن املعـــــروف باســـــم الشـــــعر الغنــــــائي أي شـــــعر 
القصـــائد«. 41 ولـــم یكـــن هنــاك نـــوع آخـــر للشـــعر لكنـــه یـــرى »أن األدب الشـــعبي قـــد كـــان 
أكثــرة تنوعـــــا وأوســــع آفاقـــــا مـــــن األدب الفنـــــي الــــذي ظــــل حبیســــا فــــي اآلفـــــاق التــــي رســــمها 

أدب الجزیرة  منذ الـــعصر الجـــاهلي. 4٢

الشــــعر الجـــاهيل واألموي :

يقول منــــدور »الشــــعر الجـــاهلي شــــعر ال یكــــاد یظهــــر فیــــه وجـــدان الشــــاعر إال فــــي 
القلیــــل النـــادر بحیـــث نســــتطیع أن نقــــول إنــــه تعبیــــر عــــن وجـــدان قائلــــه وإ ذا كــــان فــــي 
للفن فهو بال ریب شعر الوصف  الفن  بأنه من قبیل  العربیــــة شـــعر یمكــــن أن یوصف 

الجاهلي« .43

الشعر العبايس :

یلقـــي منــــدور نظــــرة نقدیـــة علـــى الشـــعر العباســـي ویـــرى أن االهتمـــام بالبــــدیع وأنـــواعه 
جعل الشعر العبا�سي شعرا فشلت معه كل محاولة التجدید في هذا العصر  فیقول: “ 
بــــدء  الجــــاهلي والشــــعر األمــــوي وكــــان ذلـــــك  الشـــــعر  العباســـــي أخــــذ یحـــــاكي  الشــــاعر  إن 
التقلیـــد علیــــه حتــــى أصــــبح شــــعر صــــیغ  العربــــي وتحجــــره وطغیــــان  الشـــعر  نبــــع  جفــــاف 
أهـــل  مـــن  العباســیین  الشـــعراء  كـــون  مـــع  یعنــي  وطبیعــة  طبـــع  شـــعر  منـــه  أكثـــر  وقوالـــب 

40  الدكتور  محمد مندور : في األدب والنقد، ص/115
41  الدكتور  محمد مندور : فن الشعر، ص/1٢0
4٢  الدكتور  محمد مندور : فن الشعر، ص/1٢1

43  فـــاروق العمرانـــي،  تطـــور النظریـــة النقدیـــة عنـــد محمـــد منـــدور ، الـــدار العربیـــة  للكتـــاب،1988  م. ، ص/147
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حضـــر وســــكان مــــدن وحـــدائق........44

الشعر يف العرص الحدیث :

یـــرى منــدور أن محمــــود ســـامي البــارودي أعــــاد الشـــعر العربــــي دیباجتــــه األولــــى ألنــــه 
خلصـــه مــــن املحســــنات البدیعیــــة العقیمــــة والزخــــارف اللفظیــــة الخاویـــة التــــي كــــان قــــد 
انحــــدر الیهـــا وذلــــك بفضـــل عودتــــه إلـــى الشـــعر العربـــي القــــدیم فــــي عصــــور ازدهــــاره یعنــــي 
أن خلــــو الشــــعر مــــن املحســــنات البدیعیــــة مــــن عیــــار الشـــعر وقوتــــه عنــــد منـــدور ویـــرى 
أن البـــارودي أفـــاد مـــن الدیباجـــة القدیمـــة الناصــعة للشــعر الغنـــائي مـــع قـــوة فـــي الطبــــــع 
إیـــــذانا  شـــــعره  فجــــــاء  الشـــــجاعة  الثوریـــــة  حیاتـــــه  وظـــــروف  عصـــــره  بأحـــــداث  وانفعــــــال 
وأســـفرت  املعاصـــرة  األدبیـــة  للنهضـــة  األســـاس  وضـــعت  التــي  هـــي  رائعـــة  شــعریة  بنهضـــة 
عـــن املـــدارس األدبیـــة املتباینـــة التـــي ظهـــرت إمـــا بـــوحي مـــن قـــدیمنا وإ مـــا بتـــأثر بالثقافـــة 

واآلداب الغربیة التي أخذها تزداد اتصال یوما بعد یوم....45

خامتة البحث:

فـــــي العصــــــر الحــــــدیث وألقــــــى نظــــــرة نقدیـــــة علــــــى  كـــــان محمد مندور ناقـــــدا كبیـــــرا 
كـــــل املوضــــوعات واملســـــائل النقدیــــة وعالجهــــا حســــــب تـــــوفر األدلــــة لدیـــــه معالجـــــة ناقـــــد 
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 .
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