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ل النقد العربي الحديث
ّ
دراسة في نقد روحي الخالدي  -الخلفيات الفكرية لتشك

 وقسطاكي الحمص ي

 عبد الرحمن الرشيدد. 
abdr_82@yahoo.com 

 خلخ: امل
الخلفيات الفكرية التي سادت في العالم العربي في مرحلة النهضة بعض األبعاد و ط الضوء على يتسلهذه الدراسة لسعى ت

تمثلت بقيم العقالنية والحرية بشكل أساس ي وما قد و  ،كانت مسؤولة بشكل واضح عن نشوء النقد العربي الحديث وتطورهالعربية و 

 هذه األفكار أثر لبيان - تركزت هذه الدراسةبعد ذلك، وقد ية وفتح املجال للتفكير والنقد املوضوعاالحتفاء بمن يتبعهما ويتصل بهما 

  على -
 
هذان  ويتمثلره، ل النقد العربي الحديث وتطو  جهدين نقديين عربيين في بداية القرن العشرين كان لهما أكبر األثر في تشك

اد في بكتاب )تاريخ علم األدب عند اإلفرنج والعرب وفكتور هوجو( لروحي الخالدي، وكتاب ) الجهدان علم االنتقاد( لقسطاكي منهل الور 

تي قادتهما إلى اإلحساس بضرورة التغيير والتجديد في الخطاب النقدي الة في عمليهما، فهي جلي  الحمص ي، حيث تبرز الخلفية الفكرية 

 النقدية الحديثة التي كانت إ ابعد ذلك في آرائهم آثارها انعكستو العربي الحديث، 
 
 لتش

ً
ملحاولة وضع و  كل النقد العربي الحديث.رهاصا

  ة عن حالة النقد في القرن التاسع عشربدأت الدراسة بإعطاء صورة عام   هذين العملين في سياقهما
 
 من جمود وتقليدسم به وما ات

من جهة، ومن جهة أخرى فقد كانت محاوالت  تطويرهتساهم في  ةغياب خلفية فكرية حديثلوذلك  ،في أغلب األحيان للموروث النقدي

 . التطوير والتحديث تتجه ألمور أخرى كانت لها األولوية في تلك املرحلة التاريخية

قسطاكي الحمص ي، الحرية، النقد العربي الحديث، القرن التاسع عشر، القرن العشرون، روحي الخالدي،  الكلمات املفتاحية 

 العقالنية

 في القرن التاسع عشر  التجديد النقدي إرهاصات
عوامل وإرهاصات فكرية ساهمت في محاولة تغيير طبيعة التفكير األدبي والنقدي بدايات القرن التاسع عشر  شهدت 

 هذه الجه  الفترة جعلن يعيشه العرب في تلك ذلك الوقت، إال أن السياق التاريخي الذي كاالعربي في 
ً
 ود التحديثية املبكرة تنتظر زمنا

اد املفكرين العرب في تلك الفترة إلى النواحي أطول حتى تؤتي أكلها في نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين،  فقد اتجه اهتمام الرو 

مات نشوء املجتمعات الحديث  في الواقع العربي، والتي تتمثل بمقو 
ً
يا
 
"واقتنعوا بأن االصالح لن يتم إال بتبني بعض صيغ   ة،املفتقرة كل

تتمثل في النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية، أما النواحي األدبية والنقدية فلم تكن هي و  (1997املجتمع األوروبي" )حوراني، 

ة في تلك الفترة، وكان الر  لها الحاجة   ،تمعاتهم إلى املعارف العلمية أكثر من غيرهاحاجة مج بشكل عميق واد التنويريون يدركون ملح 

ة رفاعة الطهطاوي  في جهود ذلك يظهربها، كما وتعريفهم مجتمعاتهم  اولة نقل تلك املعارف إلى لذلك انصرفوا إلى مح  في كتابهوخاص 

ت الحالة املسيطرة على النقد في هذا القرن هي الحالة التقليدية.  )تخليص اإلبريز في تلخيص باريز(،
 
 وبذلك ظل

 إلى النواحي بحيث كانت  ،إن  أبرز الجهود النقدية في القرن التاسع عشر كانت في معظمها متابعة للنقد التقليدي    
ً
منصرفة

 للصراع الحضاري بعد الحملة الفرنسية "بين اللغوية والبالغية، تلك النواحي التي وجدت في تلك الفترة بيئة صالحة ل
ً
الزدهار نتيجة

الحضارة الغازية والحضارة اإلسالمية املغلوبة في هذا الصدد، تلك تتطاول بحاضرها وهذه بماضيها، فأثرى الجهد املبذول في استحياء 

 ( 1966، )مرزوق ان أشد  وأسبق"األصول القديمة ميدان اللغة، كما أثرى آدابها على السواء، إال أن اإلثراء اللغوي ك

ومن خالل إلقاء نظرة على بعض عناوين الكتب النقدية في تلك الفترة مثل )عجالة البيان على ديوان سيدنا حسان( لعبد     

)رغبة اآلمل من كتاب الكامل( و)أسرار ( و1860-1784نت سعاد( للباجوري )م( و)حاشية اإلسعاد على با1890-1834هللا فكري )

تتضح طبيعة االهتمامات النقدية في تلك الفترة، التي كانت خالية من مالمح التحديث  -( 1931ماسة( لسيد بن علي املرصفي )تالح

 للدراسات القائمة على الشرح والتلخيص ومعالجة املشكالت النحوية والصرفية والبالغية، باستثناء بعض 
ً
 محضا

ً
وكانت تقليدا

 أوسع ولم تؤسس لنمط نقدي مختلف.املالحظات التي ظلت هامشية ول
ً
 م تأخذ حجما
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ة في كتابه 1889)ت  1لكن ربما تكون بوادر التجديد بدأت في هذه الفترة من خالل جهود حسين املرصفي     ( وخاص 

، والحقيقة إن أهمية هذا الكتاب ال تنبع
ً
 نقديا

ً
ه بعض الدارسين تجديدا من منهجه  )الوسيلة األدبية للعلوم العربية(، الذي عد 

مه من املعارف األساسية التي يحتاجها األديب والشاعر من نحو وصرف وبالغة وغيرها، كما عمل على  ما من خالل ما قد  النقدي وإن 

تنمية الذائقة األدبية من خالل عرضه لنماذج من املختارات الشعرية، التي أثرت فيما بعد في توجه الشعراء املعاصرين، ولذلك أصبح 

وهذا عمل على االرتقاء بالنواحي  (1979)صبري، كتاب "أكبر األثر في تكوين الشعراء املعاصرين في أواخر القرن التاسع عشر"لهذا ال

كانت مواكبة لطفرة  األدبية ومهد لظهور أدب حديث مختلف عما سبقه من عصور وقد ال حظ حلمي مرزوق أن جهود املرصفي

البارودي وممهدة لشوقي وحافظ، وأن النهج الذي اتبعه في الوسيلة ساهم في "تخليص القيم األدبية من أسر البالغة والبديع على 

 النحو الذي كانت عليه في مصر من قرون، فلقد نزل املرصفي بالبالغة إلى مكانها في عالم األدب، فجعلها الوسيلة بعد أن كانت غاية

 (. 1966)مرزوق، مقصودة لذاتها"

     
ً
آخر جعل جهود املرصفي متميزة ومختلفة بعض الش يء وهي التفاته ربما للمرة األولى إلى اإلنتاج املعاصر  إال أن ثمة عامال

جاء من شعراء العباسيين فقد وصفه بأنه "الواإلشادة ببعضه، فاملرصفي أشاد بشعر البارودي في الوسيلة وجعله في مرتبة بعض 

وهذا األمر دعا الرافعي إلى عد  هـ( 1292)املرصفي، صنعة الشعر الالئق باألمراء ولشعر األمراء كأبي فراس والشريف الرض ي والطغرائي"

ذلك سبب تميز كتاب الوسيلة األدبية حيث يقول: "وليس السر في هذا الكتاب ما فيه من فنون البالغة ومختارات الشعر والكتابة، 

 ولم يخرج لها شاعر كشوقي ولكن ما في الكتاب من شعر البارودي ألنه معاصر، واملعاصر اقتداء ومتابعة  فهذا كله
ً
كان في مصر قديما

على صواب إن كان الصواب وعلى خطأ إن كان الخطأ ... فكل ما في الكتاب أنه ينقل روح املعاصرة إلى روح األديب الناش ئ، فتبعثه هذه 

ة نفسه ما دام فيه طبع الروح على التمييز وصح   زة وبصيرة، وإذا هو على الطريق التي تنتهي به إلى ما في قو  ة االقتداء فإذا هو على مي 

 (ال تاريخ )الرافعي، وذكاء"

كل ذلك كان من مميزات كتاب الوسيلة األدبية، ولكن الجانب النقدي في هذا الكتاب لم يخرج عن طريقة النقد     

 
ً
مثل مفهوم الشعر ووحدة القصيدة  املتداولة ، أما القضايا النقدية2آلراء النقاد القدماء إال في بعض القضايا التقليدي، وظل متابعا

 
ً
 تكرارا

ً
د موضوعاتها واستقالل كل جزء من القصيدة في غرضه والسرقات وغيرها  فكانت مجاراة لألقوال التقليدية، وتعد أحيانا وتعد 

)انظر: األمين،  ه النقدية في املقدمةئد النقاد القدماء وظهر تأثره بشكل خاص بابن خلدون وآراشبه كامل للمقوالت التقليدية عن

 . (1968ودياب،  1962

 في النواحي النقدية، وظل  ذلك يؤكد أن املرصفي لم يقد   إن      
ً
 كبيرا

ً
 باآلراء التقليدية دون تغيير  م تجديدا

ً
النقد عنده ملتزما

 
 

 حقيقيا في الخطاب النقدي التقليد في حاالت بسيطة ال إال
ً
كون عودته للنقد القديم ي، وبداية لنقد حديث. ولكن ربما تتعد  تجديدا

 وتعريف القراء به 
ً
في نشوء الوعي بأهمية النقد بعد ذلك والعمل على االنطالق من خلفية تراثية متينة ملحاوالت التجديد  حافزا

  الالحقة.

بين الجوانب األدبية وجوانب الحياة األخرى، حيث يتبين أن ورؤيته تختلف في تعامله صفي في جهود املر  واملالحظ أن      

االجتماعية يختلف عن مقاربة القضايا األدبية في تلك الفترة، فعند مقارنة كتابين  التعامل مع القضايا الفكرية التنويرية السياسية و

تاب األول هو )الكلم الثمان( وفيه يحاول أن يساهم بتوضيح مصطلحات للمرصفي يتضح هذا الفرق في التوجهات التحديثية، الك

 هي األمة والوطن والحكومة والعدل والظلم والسياسة والحرية والتربية حديثة عن الحياة السياسية واالجتماعية في تلك الفترة و

 على مواكبته للعصر ودوره التنويري (1982)املرصفي، 
ً
 من خالل ، وهذه املحاولة تعد دليال

ً
أوال بإحساسه بأهمية هذه األفكار وثانيا

 سعيه لتقريبها وتوضيحها للناس.

 إلى التراث والتقليد، ولم يظهر بمستوى من     
ً
أما كتابه الثاني )الوسيلة األدبية( فقارئه يشعر أن املرصفي هنا ظل  مشدودا

 عن تطبيقها على النواحي التحديث مواز للجوانب األخرى، فهو على املستوى الفكري يؤمن بال
ً
تطور وبالقيم التنويرية ولكنه يظل بعيدا

األدبية، ففي الكتاب تقديم للمعارف التي ينبغي على األديب أو الناقد تعلمها وكانت مادة هذا الكتاب محاضرات يلقيها على طلبته في 

على الرغم –افي ثم يقدم مختارات شعرية ونثرية، فهو النحو والصرف والبالغة والعروض والقو و دار العلوم، يستعرض في كتابه اللغة 

 م تصورات جديدة لألدب ومهمته في الحياة .يقدم الصورة التقليدية دون أن يقد   -من بعض النواحي التجديدية

                                                             
1
 لألدب العربي وتاريخه في دار العلوم )بالقاهرة( سنة  

ً
هـ، وتعلم اللغة الفرنسية.  1288أديب محاضر أزهري مصري ضرير، تولى التدريس باألزهر، ثم كان أستاذا

وم العربية( مجلدان، وهو مجموع محاضراته له )الكلم الثمان( في األمة والوطن والحكومة والعدل والظلم والسياسة والحرية والتربية، و)الوسيلة األدبية في العل

 ( 1980)الزركش ي، في دار العلوم. 
2
  .473، ص2ة، جمثال ذلك مخالفته لرأي ابن خلدون بما يتعلق بشعر املتنبي واملعري ورأى أن ذلك "حجر واسع وحظر مباح" الوسيلة األدبية للعلوم العربي 
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 تأخرالهذا املوقف يشكل املناخ العام للتوجهات النقدية في هذه الفترة في القرن التاسع عشر، وهو املسؤول عن  لقد ظل      

، ةوالبالغي ةاللغويالذي يهتم بالنواحي التقليدي في الوعي النقدي الحديث، بحيث بقي النقد املسيطر في ذلك السياق يحمل الطابع 

  يتنبه العرب إلى ضرورة االستفادة ولم
 

ي حديث يحاول نقدمن القرن التاسع عشر، حين نشأ وعي   في فترات متأخرةمن النقد الغربي إال

 ب والعمل على تجاوز بعض مقوالته النقد التقليديتطوير 
ً
، األدبي فيها النقداطالعه على منجزات الحضارة الغربية وخاصة متأثرا

  .على وجه الخصوص من نتائج التنوير الغربي هاتطور العقلية العربية واستفادتوخاصة في سياق 

  معاصريه انتاج على ينطبقصفي املر إذا كان املوقف النقدي التقليدي الذي يمثله انتاج و     
ً
مثل حمزة فتح هللا  أيضا

 على محمد املويلحي ) فإنهصاحب )املواهب الفتحية( وسيد بن علي املرصفي، 
ً
بعض الباحثين  رغم أن   3(1930-1858ال يصدق تماما

أبدى في نقده بعض مظاهر التجديد وربما يكون من  ، فاملويلحي4(1968ودياب،  1962)انظر: األمين، وضعوه في هذا اإلطار نفسه

الخطأ وضعه ضمن النقاد السابقين، والفرق بين املويلحي والنقاد السابقين هو اطالعه على األدب والنقد الغربي، وإعجابه بالنقد 

فال تخلو الجريدة عندهم من عاملين  "أنفع اآلالت لتقدم العلوم والفنون وارتقاء املخترعات واملبدعات -برأيه-الغربي الذي كان عندهم 

موظفين أو ثالثة أو أربعة النتقاد ما يكون له قيمة من تأليف أو تصنيف أو ابتكار أو ابتداع، حتى أن املؤلف الذي ال ينتقد تأليفه 

 (2002، نفلوطي)امل منتقد منهم يعد  نفسه ساقط املنزلة بين أقرانه"

 العربي في تلك الفترة الذي كان يقوم على املجامالت واملبالغة في املديح ملا ال يستحقلذلك ينتقد املويلحي واقع النقد     

ويحاول أن ُيظهر في نقده فهمه العميق للنقد األدبي وغايته وأهميته وذلك يبدو في نقده لديوان شوقي حيث يقول:  (2002، املنفلوطي)

تقان، وهو لإلنسان بمنزلة الصيقل للصوارم، والصيرف للدراهم. ولوال النقد ملا "االنتقاد قائد االجتهاد واإلحسان، ورائد اإلجادة واإل

ة  (2002، املنفلوطي)امتاز الصحيح من الفاسد، وال تبين الحالي من العاطل" ويعلن أنه سيتجه إلى  قراءة شعر شوقي قراءة موضوعي 

ولكن املتتبع لنقده بعد  (2002)املنفلوطي، ى اإلحسان واإلتقانعناية بفضله واعترافا بقدره وألن شوقي يعلم أن النقد خير واسطة إل

فقد اتجه إلى تتبع األخطاء اللغوية والتاريخية في مقدمة  ؛ذلك يتضح له أن املويلحي لم يستفد من النقد الغربي الذي أعجب به

أوروبا فقال: "فقد طالعنا ما قدرنا على الديوان وفي بعض قصائده، بل انتقد شوقي في قوله انه اكتسب املعاني أثناء إقامته في 

 من الشرقيين في املعاني بل الشرقيون يفوقونهم فيها"
ً
 (2002)املنفلوطي، مطالعته من شعر الغربيين فلم نجدهم أطول باعا

 ومثل هذا الرأي يظهر قصور النقد في تلك الفترة، وتمسكه بالرؤية التقليدية وعدم استفادته الحقيقية من النقد    

الغربي، فقد اطلع املويلحي على عناية الفرنسيين في النقد في مجالتهم ولكنه لم يستطع أن يدرك مناهجهم الحديثة في النقد، لذلك 

 على االستفادة الحقيقية من 
ً
، فكما الغربي النقد واألدبجاءت آراؤه غير صائبة، ولم يكن في تلك الفترة قادرا

ً
 دقيقا

ً
، وتمثله تمثال

( 1979 ،)صبري "الواقع أنه ال شوقي وال املويلحي تشرب األدب الغربي، وليس في مقدور أحدهما املوازنة بين األدبين" صبري:يقول محمد 

 هنا هو تأكيده على املوضوعية في النقد، وعلى أهمية النقد في رقي األعمال األدبيةوما يحسب له ولكن الجديد الذي قدمه املويلحي  ،

من  ، وهي أمور لم يكن النقد يشير إليهاالتي تش ي باحساسه بضرورة التجديد والتطوير في النقد ة النقد في زمانه، ونقده لحالوتطويرها

 .قبل

في نقده والتي أراد املويلحي أن يسلكها ز املجامالت وتنحو إلى املوضوعية، هذه الطريقة في النقد التي تتجاو  والحقيقة أن     

تلك الفترة، فقد أزعج هذا النقد شوقي ومؤيديه، وقاموا بالرد عليه، ففي رسالة بعثها شوقي إلى شكيب ربما لم تكن مألوفة في لشوقي، 

الذي قطع حجته، فبعد أن كانوا يرمونه بالحسد  ي الرد  املويلحي فرددت عن   أرسالن يشكره على تصديه للمويلحي يقول: "وتحامل علي  

إلى فترات  ، وهذا يدل على طبيعة النقد في ذلك الزمن والذي استمر  (2003رسالن، )أ والتحامل، جعلوا يرمونه بالجهل والتطاول"

يهمل االستفادة من املناهج الحديثة، بل يعده نوعا من النقص في بعض األحيان، بل إن و  مناهجه وأداواته،متأخرة يرفض التطوير في 

 بحجة أن
ً
 ه ال تسيه األذواق، ففي هذا السياق بعضهم لم يستوعب فكرة االستفادة من النقد الغربي عموما

ً
ا يقول شكيب أرسالن رد 

على من سلك مسلك الغرب في التحليل: "فأما أسلوب التحليل الذي درج عليه بعض أدباء هذه الحقبة األخيرة من هذا العصر، 

، ويورد الواحد منهم البيت فيأخ
ً
ذ بتشريحه من وجهه ومن أسفله ومن يذهبون فيه مذهب اإلفرنج ال في املعنى فقط بل باللفظ تقريبا

                                                             
 ومقاالت كثيرة في الصحف املصرية، تعلم في األزهر ثم في مدرسة األنجال ونشأ في نعمة  أديب في إنشائه وإبداعه، اشتهر بكتابه )عيس ى 3

ً
بن هشام( ونشر أبحاثا

 في وزارة )الحقانية( بمصر سنة 
ً
فاستمر سنتين، ونشبت الثورة العرابية فكان من رجالها ، وعزل بعد الثورة فسافر إلى أوروبا  1881مع والده، وولي منصبا

 (1980)الزركش ي، . 1898م عاد إلى مصر وعمل في تحرير بعض الصحف وأنشأ مع أبيه جريدة )مصباح الشرق( سنة واألستانة ث
ين  4

َ
 شبه كامل بين حديث الباحث

ً
في الفصل الذي يتناوالن فيه جهود املرصفي وحمزة فتح هللا واملويلحي عز الدين األمين وعبد الحي دياب  يشار إلى أن هناك تكرارا

 ن علي املرصفي.وسيد ب
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أعاله، ويشير إلى ما ها هنا من عاطفة جزئية وما هناك من ابتسامة بريئة ... و إننا ال نحب أن نخلط العربي باألعجمي، وال أن نخاطب 

"
ً
 ولكل قوم مشربا

ً
 (2003)أرسالن،  العرب إال بما يعقلون وما تسيغه أذواقهم فإن لكل أمة أدبا

مة على ناقدي زمانه، يتضح ذلك من م املويلحي نظرات نقدية عميقة تجعله في مرتبة متقد  قد   ناحية أخرى فقدلكن من     

 بمفهوم الشعر ال يقتصر على املفهوم التقليدي وإنما يستفيد من ثقافته الفنية خالل مقد  
ً
 عميقا

ً
مته لديوان حافظ، حيث أظهر وعيا

حاالت النفس، والوزن عنده ليس باملعنى التقليدي بل "تأليف أصوات على نمط تحس به األذن األوروبية فيراه بأنه تعبير موزون عن 

 إثر صوت، حتى إذا أتت على األخيرة منها تذكرت أولها، واستخلصت من هذا التأليف وحدة تلتقطها دفعة واحدة وهو ما يسمونه 
ً
صوتا

، ومثل هذه اآلراء تشير إلى بداية التجديد في النقد املتأتي من (1966وق، )مرز  في عرف املوسيقيين بالتنسيق أو االنسجام )أرمونيا("

 بهذا املنحى ة والبياني  على الجوانب اللغوي  االطالع على الثقافة الغربية، ولكن املويلحي في كثير من نقده ظل يلح  
ً
ة ، لذلك ارتبط غالبا

لنقد الحديث التي تجديد اعلى طريق  أولى ة في النقد هي خطواتاملوضوعي  االلتزام بولكن ربما كانت بعض مميزات نقده وتنبهه ألهمية 

 الحمص ي وغيرهما.قسطاكي املقدس ي و الجهود النقدية لروحي  مع توسعت وظهرت بشكل جلي بعد ذلك

لت طبيعة النقد العربي في هذه الفترة، ويتبين أن اإلرهاصات النقدية ا    
 
لتحديثية يتضح مما سبق طبيعة الظروف التي شك

، وكان عليها أن تأخذ مد  في ذلك الوقت 
ً
 سائدا

ً
ة أطول كي يحدث تغيير في املجتمع ييهئ ظلت محاوالت فردية لم تفلح في أن تشكل نمطا

الطريق أمام تغير في النقد الحديث، وهو ما حدث بعد ذلك في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بتأثير قيم التنوير 

 تغيير مسار النقد العربي في العصر الحديث.ربما تكن من أهم العوامل التي ساهمت في ثة التي الحدي

 ونشأة النقد العربي الحديث  الخلفيات الفكرية .1
ليس ثمة عامل واحد ترجع إليه نشأة النقد العربي الحديث، فقد ساهمت كثير من الظروف االجتماعية والسياسية في 

دبي والنقدي، وهيأت املجال لبداية االنحراف عن مسيرة النقد التقليدي، والتشكيك في مسلماته، وليس من تغيير طبيعة التفكير األ 

ها تركز اهتمامها على اإلطار الفكري الذي استندت  غرض الدراسة أن تتبع جميع العوامل التي ساهمت في نشأة النقد الحديث ولكن 

وفي إعطائه طبيعة مميزة تميزه عن النقد التقليدي، وهذا الفكر املؤثر هو الفكر  إليه هذه النشأة واعتمدت عليه في تثبيت أسسه

الذي تزعم هذه الدراسة أنه كان العامل األهم في نشأة وتطور النقد العربي و  الذي ركز على قضايا العقالنية واملوضوعية، التنويري 

 يخالف النقد التقليدي اللغوي والبالغي.الحديث؛  فمن خالله ُرفد النقد بمقومات وقيم حديثة ساهمت في إ
ً
 متميزا

ً
 عطائه شكال

مات الفكر التنويري يتمثل في أنه أعاد االعتبار للعقل اإلنساني وللموضوعية في األحكام ونادى بالحرية، وهي مقو   أهم   إن   

ة بعد الثورة الفرنسية التي قيم تلقفها املثقفون العرب وحاولوا إدخالها إلى مجتمعاتهم، ملا رأوا من آثارها في  املجتمعات الغربية وخاص 

كانت نتاج عصر التنوير الغربي، لقد كانت هذه القيم ذاتها وراء نشوء وعي جديد في النقد األدبي  يقوم على أسس العقالنية 

ملرحلة تشكل مرحلة مفصلية بين هذه ا واملوضوعية ويعي أهمية الحرية في نشوء النقد وتطوره، ومن يتابع حركة النقد العربي يجد أن  

 
 
 الخطاب النقدي التقليدي ذي اإلطار الديني الذي يجنح إلى تقديس التراث ويسل

 
مات ليست م بمقوالته، ويرتكز على مجموعة من املسل

أمام  وخطاب تنويري حديث ينطلق من العقل اإلنساني بوصفه الفيصل في أي حكم، وهذا ما يفتح املجال-مثار أي جدل أو تشكك، 

 
 
 عن الخطاب العقلي ليناقش كل القضايا حتى املسل

ً
مات منها، إضافة إلى التعامل النقدي مع التراث ومحاولة فهمة وتحليله بعيدا

 التعاطي التقليدي الذي يضفي عليه القداسة. 

 عن التطو   
ً
أصاب الفكر العربي  ر الشامل الذيتلك املرحلة هي مرحلة نشأة النقد العربي الحديث، الذي لم يكن معزوال

، وبعبارة أخرى فإن  
ً
ة بين نشأة  عموما

 
النقد العربي الحديث قام على أسس فكرية حديثة وأهمها الفكر التنويري، ولتوضيح الصل

النقد العربي الحديث وبين أسس الفكر التنويري تتوقف الدراسة عند جهود ناقدين اثنين هما روحي الخالدي وقسطاكي الحمص ي، 

أن م بأن هذين الناقدين قد أشير إليهما في كثير من الكتب التي قامت بدراسة نشأة النقد العربي الحديث، وال ترغب الدراسة مع العل

دة وهي الربط بين أفكارهما التنويرية ودورهما في نشأة النقد العربي الحديث، ولعل تكر  ها هنا تتناولهما من جهة محد  ر ما قد قيل ولكن 

 كباقي العلوم له قواعده كما يتضح من عزة تجعلمي   أهم  
ً
ا النقد علما نواني كتابيهما )تاريخ ها جديرين بهذه الريادة هو أنهما أول من عد 

اد في علم االنتقاد(. و علم األدب عند االفرنج والعرب وفيكتور هوكو(  )منهل الور 

مة اإللياذة للبستاني "كان لها شأن كبير في وقد أشار محمد يوسف نجم إلى أن  هذين الكتابين إضافة إلى مقدمة ترج 

 ارتوى منه نقاد الربع األول من هذا القرن"
ً
ا  ثر 

ً
، وقال عن كتاب الخالدي إنه "أول (1961)العلي، حركة النقد الحديث، وكانت معينا

ا رأى إسحق الحسيني أن كتاب ، كم(1961)العلي،  ية لدراسة األدب الغربي، بقصد اإلفادة منه في دراسة أدبنا القومي"محاولة جد  

 (1967)الحسيني،  )منهل الوراد( يعد "أول كتاب أفرد للنقد األدبي في العصر الحديث"
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 الحرية والعقالنية في نقد روحي الخالدي  .2
 لدى التنويريين العرب، بوصفها من القيم األساسية لتقدم املجتمعات، والعامل  

ً
 أثيرا

ً
شكلت العقالنية والحرية موضوعا

األساس الذي ينطلق منه التطوير في كل املجاالت، وقد اتسع أثر هذه القيم كذلك ليساهم في تشكيل التفكير النقدي العربي 

لنقدي الحديث بالتفكير التنويري وقضاياه، وكان ثمة اعتقاد عند املفكرين التنويريين أن تقدم الحديث، وهذا ما يؤكد صلة الخطاب ا

ة.ر فس  ل تطورها الحضاري، ولعل هذا هو ما يآداب األمة ال يتم  إال من خال ة والنقدي   شيوع القضايا التنويرية في كتاباتهم األدبي 

وهو  ،1904علم األدب عند اإلفرنج والعرب وفيكتور هوكو( عام كتابه )تاريخ  5(1913-1864أصدر روحي الخالدي ) 

نشرها قبل ذلك في مجلة الهالل، ويحتوي الكتاب على تعريف بفكتور هوكو وأدبه إضافة إلى ملحة تاريخية كان قد سلسلة من املقاالت 

 عن األدب العربي من الجاه
ً
 الفرنس ي من الكتاب للحديث  لية حتى األدب األندلس ي، ثم يخصص جزءا

ً
عن األدب الغربي وخصوصا

 
 
 وتأثير األدب العربي فيه، وقد رك

ً
 شامال

ً
في ز الخالدي على تعريف القراء بالكالسيكية والرومانسية في األدب الغربي ثم قدم تعريفا

 بأعمال فيكتور هوكو.كتابه 

، وهذا يدل  بشكل في طبعته األولى (املقدس ي)باسم صدر كتاب الخالدي كتابه هذا دون أن ُيصر ح باسم املؤلف واكتفي 

طة، فما دفع الخالدي إلى إخفاء اسمه عن واد في تلك الفترة من عدم تقبل آرائهم التنويرية وخاصة من قبل السلعلى تخوف الر   واضح

مه من وإن   ،األدب أو تعريفه بفكتور هوكو قضايا قه إلىلم يكن في أغلب الظن تطر  الطبعة األولى  تصوير للحياة الفرنسية ما ما قد 

ة ، وفي مثل هذا 6وإشادته بما تنعم به من قيم الحرية واملساواة والعدالة، وهي قيم كان يفتقدها العالم العربي تحت السلطة العثماني 

ل الجو املالئم لبداية نشأة النقد العربي الحديث.–الربط بين قضايا األدب والنقد 
 
 وقضايا الحياة الحديثة تشك

 
 
صلة بين التقدم الحضاري واألدب، هذه العالقة التي الخالدي في غير موضع من كتابه على العالقة املت  روحي د لقد أك

م الحضارة كان لسانها أبلغ وأدبها أوسع وأكمل لتهافت أدبائها
 
 تشهد بها أحوال األمم في كل زمان حيث يقول: "وكلما ارتقت األمة في سل

جه وفنونه فيدركون بالتدريج حقائق املعاني التي ربما استعملها آباؤهم وأجدادهم في غير مواضعها على تنميق الكالم وتهذيب مناه

، وفي هذا القول تأكيد على مبدأ التقدم واكتشاف مزيد من (1912)الخالدي،  بسبب الجهل الناش ئ من ضيق العمران وقلة العلوم"

ده التنويري
 
، )انظر: صالح ون في مقابل املوقف التقليدي الذي يعيد كل كمال إلى املاض يالحقائق في املستقبل وهو املبدأ الذي أك

 للتجربة الغربية والفرنسية على وجه الخصوص ودور الفكر  وال يخفى كذلك أن  ، 7(1994و وهبة،  2005
ً
وراء هذا القول إدراكا

للحياة الفرنسية وأثرها على آدابهم، كما  على إدراك تام   التنويري باالرتقاء باآلداب وتطويرها، وقد كان الخالدي بحكم دراسته ووظيفته

 بأبرز أعالمه ومؤلفاتهم مثل مونتسكيو وبوفون وفولتير وديدرو وجون جاك روسو 
ً
كان ذا اطالع واسع على فكر حركة التنوير ممثال

 . وارتقاء اآلدابلتقدم  ز على القيم التنويرية في كتابه باعتبارها وسيلة، مما جعله يرك(1912)الخالدي،  وغيرهم

 
 
في  ملحوظ ز عليها الخالدي في كتابه سيجد نفسه أمام قيمتين رئيستين كانتا ذات أثرإن  املتابع للقضايا التنويرية التي رك

د في أكثر من موضع من كتابه على أهميةة. فما يمي  ة والعقالني  وهما: الحري   خطابه النقدي  
 
ة في الحري   ز الخالدي في هذا السياق أنه أك

اآلداب والتفكير الناقد، وقد كان اطالع الخالدي العميق على الغرب ومعرفته الدقيقة بأسس حضارتهم هو الذي جعله يدرك سر   رقي  

 على الحرية، وهذا ما جعله يشيد بالحرية الفرنسية  حيث هذا التقدم الفكري الذي يُ 
ً
: "وما أدراك ما الحرية يقول بنى أساسا

 من الظلم واالستبداد" ،الفرنساوية
ً
 (1912)الخالدي، هي التي أنقذت أمما

لقد قاده اهتمامه الكبير بموضوع الحرية كذلك إلى محاولة تلمسها في التراث العربي، فقد أوضح قيمتها الدينية التي 

 للعدل والحرية"أكدها القرآن الكريم "لو قرأنا القرآن وفهمناه كما ينبغي لوجدنا فيه مقاومة شديدة للظلم 
ً
 زائدا

ً
 واالستبداد وميال

في  الحرية والعدالة مركزية قضاياوحتى عند حديثه عن بالغة القرآن الكريم وأسلوبه كان يستطرد للحديث عن  (1912)الخالدي، 

د بالظلمة وتوعدهم بما تقشعر منه جلود الذين ي الخطاب القرآني فقد  خشون ربهم""ناضل عن الحرية وخفف أذى العبودية وند 

 (1912)الخالدي، 

                                                             
5
ا ثم درس باحث من رجال السياسة، ولد في القدس وتعلم في مدارس فلسطين ثم في األستانة، ورحل إلى باريس فدخل مدرسة العلوم السياسية فأتم دروسه 

 
ً
في جمعية نشر اللغات األجنبية  فلسفة العلوم اإلسالمية والشرقية في جامعة السوربون، وألقى محاضرات عربية واتصل بعلماء املشرقيات وأقيم مدرسا

( في مدينة بوردو )بفرنسة( وملا أعلن الدستور 1897بباريس، وكان من أعضاء مؤتمر املستشرقين املنعقد بباريس سنة 
ً
 عاما

ً
ن )قنصال ، وعاد إلى األستانة فعي 

 عنهم في مجلس املبعوثين. توفي في القدس. 
ً
 (1980، )الزركش يالعثماني انتخبه أهل القدس نائبا

 وهو العام الذي ُحل  فيه مجلس املبعوثان وعاد فيه الخالدي إلى القدس. 1912يؤيد ذلك أنه أظهر االسم في الطبعة الثانية عام  6
ب ومن خالل قراءتهم غير أن فهمي جدعان يرى أن فكرة التقدم عند العرب لم تأِت من التنويريين الفرنسيين ابتداًء بل من وعيهم بالهوة التي تفصلهم عن الغر  7

 ( 2010البن خلدون. )جدعان، 
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 عن التطور األدبي، وكان ُم   
ً
الخالدي من ذلك بيان أثر هذه القيمة روحي راد كل هذا التركيز على الحرية لم يكن معزوال

ارتقاء ، فقد أشار بعد ذلك إلى أن أحد الباحثين "وجد نسبة تامة بين الحرية وبين في محاولة تطويرهاآلداب و تفعيل دور التنويرية في 

لسان العرب فكلما اتسع نطاق الحرية في الدولة اتسع معه نطاق األدب في العربية وزادت فصاحة هذا اللسان وبالغته وكلما زاد 

دت عقول األدباء بالسالسل وصاروا ينطقون بما يوافق الزمان واملشرب ال بما يشعرون به ويعلمونه ويرونه" )الخالدي،  االستبداد تقي 

د عقول غياب الحرية إلى  أدى كان مبدأ الحرية بعد ذلك وراء نقد الخالدي لتراجع مستوى األدب في عصره، فقد ، لذلك(1912 تقي 

 جتمع وغير صادق في نقل مواقف حقيقية من الواقع. مما جعل األدب جامدا غير فاعل في املاألدباء 

قيم العقالنية أو التعقل كما  على تسليط الضوءإلى يجاد أدب حقيقي تمامه الواضح بالحرية ودورها في إاهوقد قاده  

ل على ذا ما ظهر في عدة مواطن في كتابهيسميه، وه حتى إنه جعل من التعقل في بعض  ،رقي اآلداب سعى من خاللها إلى بيان أثر التعق 

 
ً
 لجودة األدب متابعا

ً
 نقديا

ً
ه التعقل فال يسرف "أما التعب حيث يقل: آراء النقاد القدماءبذلك األحيان معيارا ير والتصوير الفني فحد 

إال أنه يتجاوز ذلك إلى التأكيد على أن  كل الشروط  (1912)الخالدي،  الشاعر في الخيال، وال ينبغي له أن يغرق في املبالغة واملغاالة"

 دبي، وتحكيم الذوق السليم في فنونه"ل في الكالم األ والقيود األدبية ترتد إلى العقل "فمصدر هذه الشروط والقيود وأمثالها هو التعق  

 (1912)الخالدي، 

ما جعله يشيد بالطريقة الكالسيكية أو املدرسية كما  التعقل في العمل النقدي هوتركيز الخالدي على مفهوم  وربما كان 

 بالتعقل"وذلك يسميها 
ً
، كما أوضح أسس (1912)الخالدي،  "ألن هؤالء األدباء يذهبون إلى أن التخيل الشعري ينبغي أن يكون مقرونا

يقوم على جملة قواعد منها تمام النسبة بين أساس الفكر وبين شكل التعبير،  يعتمد بشكل أساس ي على العقالنية؛ فهو مذهبهم الذي

وصف ، وقد (1912)الخالدي،  ووجود موازنة بين التخيل الشعري وبين التعقل، ومحبة الصدق والعدل، وتصوير الجمال والبديع

لون في نظمهم وال نثرهم وال يحكمون الذوق السليم بأن "فنون أدبهم مشحونة بالخرافات واألباطيل وبما هو خارج األدباء الذين ال يتعق  

ل األدباء في كالمهم وجدت ا تعق  عن الطبيعة واالعتدال وخارق للعادة ومشتمل على املبالغات العجمية وعلى زخرفات القول، فلم  

 للسبب نفسه وهو (1912)الخالدي،  درسية التي قيل لها )كالسيك("الطريقة امل
ً
، لكن ذلك لم يمنعه من نقد هذه الطريقة أيضا

ه بارد ممل  بسبب ما فيه مجانبتها للعقالنية في بعض األحيان من خالل تقييد عقول األدباء حيث يقول في نقد األدب الكالسيكي "لكن  

ل ومن مراعاةمن التصن   دت عقول أصحابه ومنعتهم عن الخوض في مضمار الوسط الذي هم  ع والتعم  تلك الشروط والقيود التي قي 

 (1912)الخالدي،  فيه ويشعرون به ويريدون البحث عنه فيمنعهم مراعاة تلك القواعد واألساليب اإلنشائية"

  
ً
 تنويريا

ً
، ويتبين من ذلك أن الخالدي كان يطلب من األدب دورا

ً
 مثرا

ً
أكثر التصاقا بمحيطهم أكثر األدباء  يكنث بحيفاعال

 الخالدي انتقدفقد للقواعد واألشكال البالغية، لذلك أن يتجه اهتمامهم فقط دون قدرة على التعبير عن القضايا بحرية عقالنية، 

فيتلى في ذلك االجتماع  "وإن جعل لألدب حرمةوشكلية  ال يحظى إال بأدوار هامشية األدب في عصره وما قبله ألنه ال صلة له بالحياة

ر بكالمه حالة تلك الهيئة قصيدة مدح أو تبريك أو عزاء وينفض  الجمع بغير أن يفوه الرئيس بما تقتضيه الحال واملقام ويصو  

 (1912)الخالدي،  املجتمعة"

النفتاح على آداب وقد أوضح الخالدي أن التطور املنشود لألدب يتم  بالعناية باملعارف الحديثة والحضارية ومن خالل ا

األمم األخرى واالطالع على ما عندهم "من سعة الفكر وسمو  اإلدراك وبالغة املعاني ويعرف أساليبهم في النظم والنثر وتصرفهم في 

املقام ة النقد وتطوره عند الغرب فقد كان "له ، كما أشار إلى أهمي  (1912)الخالدي،  الكالم ويميز بين املتقدمين واملتأخرين منهم"

 (1912)الخالدي،  األسمى بين علوم األدب، ولإلفرنج فيه عناية زائدة وجرائدهم تنشر فيه املقاالت الضافية"

إلى التأثير على آرائه النقدية بعد ذلك، فمن آثارها اهتمامه الكبير باملعنى  عند الخالدي ت هذه الخلفيات التنويريةأد  لقد 

هذا املجال لتركيز األدباء في تلك الفترة على اللفظ، وهذا ما دفع الخالدي إلى التركيز على املعنى بعدما عاين قصور األدب العربي في 

وبيان أنه أساس هذه اآلداب كرد  فعل على االهتمام باللفظ على حساب املعنى واملبالغة باستخدام املحسنات البالغية، وأشار إلى أن 

أدبا عظيما، وقد أورد انتقاد أدباء اإلفرنج لألدب العربي حيث رأوا أن "الكالم الذي فيه االهتمام باللفظ على حساب املعنى ال ينتج 

ل فكري، وما لم يكن فيه ذلك ليس فيه إحساس وال ل في الشكل الخارجي ال يكون فيه حركة ذهنية وال تخي  ع في األلفاظ وتعم  تصن  

 "
ً
 (1912)الخالدي، عظمة مطلقا

 استخدام املحسنات البديعية التي برأيه "لم تزل في نظر العقالء كالحلي واملصوغ للعروس"وقاده ذلك إلى انتقاد كثرة 

 (1912)الخالدي، 
 
"ليس فيه كبير فائدة ما دام األصل في الكالم للمعاني واملقصود من املعاني إظهار أسرار هذا فهو ف فيها ، أما التكل

م على اللفظ، و إلى بيان أهمية املعنى وأن  ه الخالدي في كتاب، لذلك عمد (1912)الخالدي،  الكون" د ما ذهب اانتققد قاده ذلك إلى ه مقد 

إليه النقاد القدماء من إرجاع الفضل إلى اللفظ دون املعنى، فقد عرض كالم ابن خلدون حول هذا املوضوع وعلق عليه بقوله: "في 
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ياء ببصره وباصرته وعلى التعبير عنها بلسانه، فاملعاني املتحصلة بعضه نظر وال يخفى أن الشاعر املفلق أقدر من غيره على رؤية األش

 (1912)الخالدي،  في ذهنه ال توجد عند كل واحد"

 املوضوعية ونقد التراث في نقد قسطاكي الحمص ي  .3
 بفكتور هوكو، في كتابه الخالدي روحي إذا كانت محاولة  

ً
وتعمل على تهدف إلى تعريف القراء العرب باألدب الفرنس ي ممثال

ة استندت في معظمها إلى قيم االرتقاء باألدب العربي والنهوض به بعد عصور من االنحطاط عن طريق تقديم مالحظات نقدية مهم  

سينطلق في عمله النقدي كذلك من الخلفية نفسها  8(1941-1858فإن قسطاكي الحمص ي ) –التنوير الغربي مثل الحرية والعقالنية 

 تنوير 
ً
اد في وسيقدم قيما ية أساسية في خطابه، ولكنه سيذهب إلى غاية أبعد وهو العمل على تحديد قواعد للنقد في كتابه )منهل الور 

 علم االنتقاد(.

 والحقيقة أن هذه الغاية ال يمكن أن تُ 
 

 على نمو  فهم إال
ً
 ،اإلعالء من شأن العقل، وضرورة الوعي النقدي    باعتبارها مؤشرا

في الذهنية العربية من خالل انفتاحها على اآلخر املتقدم حضاريا وخاصة منجزه التنويري في ذلك السياق بدأت بالتشكل وهي أمور 

يقترب من يتجاوب مع النقد الغربي و إلى تأسيس نقد عربي جديد  بعد ذلك ، وهو ما أدىالذي شكل الهاما للمفكرين واملثقفين العرب

 عن الروح العلمية ويعتمد الصيغة العلمية ويحاول الوصول إلى قدر أكبر 
ً
على من املوضوعية، بعد أن كان النقد التقليدي بعيدا

 من النقد الغربي في هذا االتجاه، لذلك ال
ً
 مستفيدا

ً
 الذوق في كثير من أحكامه، فنشأ وعي عند النقاد بضرورة إعطاء النقد منحًى علميا

و  يث تربط النقد الحديث بالعلم في عناوينها ككتاب )تاريخ علم األدب (غرابة في أن تكون أولى الكتب التأسيسية للنقد العربي الحد

اد في علم االنتقاد( لقسطاكي الحمص ي.)من  هل الور 

ل كتاب )من
 
اد في علم االنتقاد(شك  في خطاب النقد العربي الحديث، استند إلى معرفة  9هل الور 

ً
 محوريا

ً
عميقة تجديدا

 
 
ديم والنقد الغربي الحديث، قاده إلى تقديم آراء مهمة تنطلق في معظمها من الخلفية الفكرية التي الع واسع على النقد العربي القواط

 يستند إلى العقالنية ويسعى إلى التخلص من الذاتية في 
ً
 علميا

ً
 موضوعيا

ً
اعتمد عليها، وما يؤكد ذلك أن الكتاب يحاول أن يوجد نقدا

قد استند في مرجعياته إلى النقد الفرنس ي وأبرز املفكرين الفرنسيين التنويريين مثل األحكام واالنجرار وراء األهواء دون ضابط، و 

ال )الحمص ي،  فولتير وشاتوبريان وغيرهما وأشار إلى اعتماده على املوسوعة الفرنسية التي كانت حصيلة جهود التنويريين الفرنسيين

 (تاريخ

لقد كانت الحاجة إلى املوضوعية قد بدأت بالنمو في النقد العربي الحديث قبل ذلك كرد  فعل على االتجاه نحو الذاتية     

، وهذا ما (ال تاريخ)الحمص ي،  املفرطة في النقد التقليدي الذي أصبح أشبه باملجامالت أو االفتراءات كما أشار ذلك إبراهيم اليازجي

ر عنه املويلحي كم  في نقده لشوقي.عب 
ً
، وحاول أن يكون موضوعيا

ً
 ا ذكر سابقا

 متكامال يعمد 
ً
وقد استمرت هذه الشكوى من هذا الوضع النقدي حتى تهيأت الظروف لقسطاكي الحمص ي أن يقدم عمال

 
 
لع عليه من إلى مساواة النقد ببقية العلوم بإقامته على أسس وقواعد واضحة، وهو أمر كما يذكر الحمص ي لم يجده في كل ما اط

 أنه لم يوضع بالعربية كتاب لقواعد علم االنتقاد، بل وال في غيرها من حيث الكتب العربية والغربية 
ً
يقول: "وقد علمَت زادك هللا علما

رغم ، لذلك يذهب إلى أنه أول من تجرأ على هذه املهمة (ال تاريخ)الحمص ي،  اللغات اإلفرنجية، إال أن يكون ش يء لم يصل خبره إلينا"

رة عند جميع أمم األرض كسائر العلوم أن النقد له أصول مقر   رة عند جميع األمم "وموضوع علم النقد وقواعده أصيلة وهي مقر 

العقلية وموضوعاتها، ال تختلف إال في الفروع ... ولذلك قيل موضوع علم النقد وقواعده أصلية ال بمعنى أنها تحددت، فهذا أول من 

 (ال تاريخ.)الحمص ي، الكتاب" تجرأ عليه مؤلف هذا

 أكثر من غيره ليعمل على تأسيس نقد عربي حديث، فقد استند إلى ثقافة في ذلك الوقت لقد كان الحمص ي 
ً
أدبية  مؤهال

  وكذلكواسعة في التراث العربي  ونقدية
 
سيجد الكثير من االقتباسات  )منهل الوراد( لع على كتابهفي األدب والنقد الفرنس ي، فمن يط

 ا
 
 ألدبية والنقدية من التراث العربي التي تظهر معرفته به معرفة دقيقة، أما اط

 
الع واسع ربما لم يتيسر العه على النقد الفرنس ي فهو اط

                                                             
 ووفاة، أصله من حمص، تعلم في أحد كتاتيب ال 8

ً
اب النقاد من أهل حلب مولدا روم الكاثوليك ثم بمدرسة الرهبان الفرنسيسكان، اشتغل شاعر من الكت 

 من بالتجارة وقرأ علوم العربية على بعض املعلمين في أوقات فراغه، وزار مرسيليا وباريس مر ات عكف في خاللها على درس اللغة الفرنسية فأ
ً
حسنها، وقرأ كثيرا

 (1980)الزركش ي، أدب العربية. 
والصحيح  (1961)العلي،  1925وقد ذكر محمد يوسف نجم أنه نشر عام  1935 أما الجزء الثالث فصدر عام  1907الكتاب عام نشر الجزء األول والثاني من  9

 
ً
 وسيتركز االهتمام في الدراسة على الجزأين األولين.(. 1967، الحسيني انظر:)ما ذكر سابقا
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 وقد أشار إلى ذلك بقولهلشخص آخر في زمانه فقد مكث ستة عشر عاما في قراءته للنقد الفرنس ي 
 
 : "وإن

ً
ي لم أزل منذ ستة عشر عاما

  ذا الفن  أتتبع سير ه
 
 (ال تاريخ)الحمص ي،  .على مطالعة كتب أئمته من الفرنسيس أصحاب الباع الطويل" الجليل مكبا

 للخلفيات الفكرية والعلمية التي يستند عليها النقد الحديث في فرنسا وأنه انعكاس  
ً
وقد أظهر الحمص ي إدراكا دقيقا

 والسبب في ذلك هو غياب الحرية "وهذا كله ثمرة فقدان 
ً
، فقد رأى أن النقد في القرون الوسطى كان متراجعا

ً
للتطور العلمي عموما

بل نتيجة استبداد الحكام في سائر أقطار املغرب لذلك العهد فلم يكن للكاتب رأي يرتئيه أو خاطر اآلداب الصحيحة وحرية التعليم 

يبديه غير ما يراه أصحابه وعترته وأولياؤه وشيعته ولم يكن لهم ثمة سبيل للنقد لفقدانهم حرية النطق والكتابة وهما من أعظم 

 .  شكل خطوة مهمة في نشأة النقد العربي الحديثوالحرية وهذا الربط بين النقد  (ال تاريخ)الحمص ي،  أركانه"،

ا يقوم عليه من الحرية والعلمية، لذلك رأى الحمص ي في النقد الفرنس ي في العصر الحديث النموذج الذي يجب اتباعه مل 

 بل 
 
 "ومل

ً
 إلى توسيع معرفة اإلنسان عموما

ً
نباط واالكتشاف وإصابة الحدس النقد إلى هذا الحد  البعيد من االست ا وصل فن  كان طريقا

 -كما يرى الحمص ي–وقد ساهم هذا األمر ( ال تاريخ)الحمص ي، وحل  الغموض، ونبش السرائر اتسعت معارف اإلنسان بأخالق البشر" 

ق األدبي إال آدابهم وتقدمها بفضل متابعة النقد الدقيقة لكل آثارهم األدبية والجمالية بحيث لم يكن هناك جمال وكمال في الذو  في رقي  

 (ال تاريخ)الحمص ي،   وكان النقد رائده

التجديد  ، هماالتنوير ين من أسسسايقوم على أس -من وجهة نظر الحمص ي–فقد كان النقد الحديث  وبشكل عام

 
 

قيود التقليد  بعد أن انحل  من والحرية يقول: "اعلم أن  النقد لم ينتشر لعصرنا هذا االنتشار ولم يبلغ هذا املبلغ من الكمال إال

وعص ى ما رسمه علماء القرن السادس عشر من تقاليدهم واعتبارهم نقد أصل اللغات كمال  ،ر من تقليد علماء االنبعاثالقديم وتحر  

 أن يؤسس النقد العربي الحديث عليه. في كتابه ، وهذا ما حاول الحمص ي(ال تاريخ)الحمص ي،  النقد ومنتهى غايته"

ر في غير موضع من كتابه عن جهده الكبير املبذول في صعوبة املهم  الحمص ي قسطاكي وقد أدرك  ة التي اضطلع بها، وعب 

، وهو محق  في ذلك فقد أراد أن ينش ئ قواعد نقدية جديدة في النقد العربي (ال تاريخ)الحمص ي،  هذه الدراسة وعن قلقه من نتائجها

 
 
شخص ي لم يكن تحت إشراف أو توجيه من أساتذة هذا الفن، فوجد الحمص ي  جهدالعه على النقد الفرنس ي، وهو استفادها من اط

من القضايا واملوضوعات النقدية الجديدة على النقد العربي، وما زاد في مهمته صعوبة أنه لم يعثر على كتاب نفسه أمام كم  كبير 

صوص "تفيد أن ذلك ش يء لم يؤلف فيه كتاب من سألهم عن مؤلفات بهذا الخ يحوي هذه القواعد بصورة منظمة، وكانت إجابة كل  

د له أحد من علمائهم مغنى، وأنهم يعتبرونه من الفنون الذوقية التي ال تخضع لقواعد علمية، فما زادني العجب من هذا إال  وال شي 

 بما عقدت عليه العزم".
ً
استفاده من كان قد  من كتابه الجانب التاريخي   أن   إلى يشيرفإنه لذلك  (ال تاريخ)الحمص ي، استمساكا

ا بقية فصول الكتاب "فهو بضاعة القريحة العديمة ونتيجة الفكرة العقيمة وثمرة البحث "موسوعات العلوم الكبيرة الفرنسوية" أم  

 (ال تاريخ)الحمص ي،  . والتنقيب"

وعية في كل أجزائه، وأكثر يلحظ انعكاس الروح العلمية واملوض )منهل الوراد في علم االنتقاد( ال بد  أن لكتابع واملتتب  

ت في تقسيم الكتاب وعرض القواعد النقدية، فبعد تقديمه لتاريخ النقد عند العرب والغرب، تحدث عن مظاهر هذه العلمية تبد  

الوصول إلى سديد  أركان النقد وهما النسبة وصدق اإلرادة، ثم عقد فصال للحديث عن سلم النقد ويشتمل على ثالث درجات ال يتم  

، والتبويب يقوم ام فالشرح ينقسم إلى ثالثة أقساموهي الشرح والتبويب والحكم، ثم يقسم هذه الدرجات إلى أقس ،نقد إال بارتقائهاال

م قواعد خمسة لتمهيد قاعدة الحكم وهي نقد القول ونقد القائل ونقد املقول فيه واملحكي على املوازنة وهي تقسم إلى قسمين، ثم يقد  

الزمان ونقد املكان، ويقوم بشرح كل هذه األقسام مع ذكر أمثلة تطبيقية في كتابه، ثم يختم الجزء الثاني من الكتاب عنه ونقد 

 بأمثولة جامعة وهي عبارة عن نموذج نقدي تطبيقي ل)رسالة أبي إسحاق الصابئ( يطبق من خالله جميع القواعد التي ذكرها من قبل.

د هذه واعد النقد وترتيبها على هذا النحو هو ما جعل الحمص ي يد  وربما كان هذا التنظيم في عرض ق  عي أنه أول من حد 

 في فرنسا في تلك الفترة، ففي 
ً
القواعد، ألن مضامين معظم هذه القواعد التي قدمها ال تخرج عن املنهج التاريخي الذي كان شائعا

اإلنشاء هو مرآة الكاتب "الوقوف على أحوال املنش ئ تساعد الناقد حديثه عن الشرح يشير إلى بحث العالقة بين الكاتب وإنشائه، وأن 

وهو ( ال تاريخ)الحمص ي، كما يتبع املنهج ذاته في حديثه عن نقد الزمان ونقد املكان ( ال تاريخ)الحمص ي، على كشف أسرار اإلنشاء" 

 في فرع من فروع النقد يعتمد في أكثر من موضع من كتابه على آراء سانت بوف، وتاين ورينان اللذين وصفه
ً
ما بأنهما "لم ينظرا عوجا

 من أبوابه إال ولجاه"
ً
ماه وال غادرا بابا  (ال تاريخ)الحمص ي،  . إال قو 

باع الحمص ي للموضوعية وشيوع الروح العلمية في نقده هو موقفه من التراث النقدي العربي، وال يخفى إن من أهم آثار ات  

 للمواقف  أن  
ً
 من الحرية واملوضوعية دون انحياز الحمص ي كان واعيا

ً
 التي تنطلق كما ذكر سابقا

ً
النقدية الفرنسية من التراث عموما

 
ُ
ه ممثالعجب بموقف ديكارت وبسكال من القواعد الكالسيكية والكتب القديمةللتقليد، فقد أ لعقالنية والروح ل ، وهو موقف عد 
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دا بذلك السبيل لالستفهام عن أساس تلك القواعد ومنزلتها من النقدية ألنهما "خرقا حجاب ذلك االحترام للكتب القدي مة ومه 

تها الوحيدة كونها قد مح   صها القدماء وألجل هذه املزية يجب االعتماد عليها واملغاالة بها؟ أوليس في اإلمكان وضع الصواب، وهل أن مزي 

 أم دعمها بما هو أمتن مما دعموه؟"
ً
وقد اتبع الحمص ي هذا األسلوب ذاته في  (ال تاريخ)الحمص ي،  هذه القواعد على أساس أشد ثباتا

 النظر إلى النقد العربي القديم ومناقشة قضاياه.

 لقد 
 
 بالجرأة غير املعهودة في التعامل مع التراث في ذلك قسطاكي سمت مقاربة ات

ً
الحمص ي للنقد القديم والتراث عموما

ة الوقت، فقد أد    شديد الرفض للنقد القديم والتقليدي، مما واملوضوعي  ى تركيزه الشديد على العلمي 
ً
ة في النقد إلى الوقوف موقفا

 ربما جانب بعضَ 
ً
قدر من املبالغة كما سيشار  ؛ فقد كان في تلك األحكامها الصوابدفعه إلى إطالق أحكام تختص بالنقد العربي عموما

، ولكن ما قام به الحمص ي هنا هو
ً
  العمل على تأسيس نقد عربي   أن  العميق إدراكه ي  يظهر بشكل جل إلى ذلك الحقا

 
 من حديث ال يتم إال

 .وقراءته قراءة نقدية واعيةو  خالل تجاوز النقد القديم وبيان أوجه القصور فيه

 نقدية كبيرة لقد نفذ الحمص ي إلى مواضع القصور في النقد القديم والتي حادت بالنقد عن غايته، فقد
ً
تم  رأى أن جهودا

"وقد حسب بعضهم أن غاية النقد هي تحصيل سرقة للشاعر فيجد  به الحرص  األدبية قضية السرقات ا في النقد القديم علىاهداره

كما أن ( ال تاريخ)الحمص ي، على التفتيش والتنقيب على ذلك املعنى أو التركيب في أقوال الشعراء الجاهليين واملخضرمين واملولدين" 

يتعد  ما "ووقف عندنا النقد عند هذا الحد  الذي ذكرته لم  نات البالغية والبديع فقطعلى قضايا املحس  النقد القديم قام في معظمه 

 (ال تاريخ)الحمص ي، كتبه علماء البديع" 

غياب املوضوعية في نقدهم  في كتابه قضية الحمص ي ما من جانب منهج القدماء فقد ناقشهذا من جانب املوضوعات أ

 إلى ترجيح الباطل على الحق، ألن النقد عندهم لم يكن مقي  واعتماد الهوى في أحكا
ً
 بقواعد وشروط فزاغوا مهم، مما يقودهم أحيانا

ً
دا

 (ال تاريخ)الحمص ي، عن القصد وأبعدوا كل البعد، وأصبحت كتاباتهم ال تتعدى التقريظ والتمليق 

 على النقد العربي، فهذه األسباب تجعله  كل  
ً
 عاما

ً
حيث عند العرب في جميع العصور  د نقد حقيقي  ينفي وجو يطلق حكما

ا ما ورد عنهم من نقد فيصفه وأم   ،(ال تاريخ)الحمص ي،   "لم يكن النقد من العلوم املعروفة عند العرب في عصر من العصور"يقول: 

 مع ميلهم الطبيعي إليهبأن  
ً
ترجمة عن اليونان فيما يخص  ، وقد ذكر كذلك أنه لم يجد لدى العرب أي (ال تاريخ)الحمص ي،  ه كان جريا

 
 
 النقد "كنت أقل

 
ي أظفر بش يء مترجم عن اليونان أو بكنز فكر في بعض الزوايا احتجبت فلم ب القديم والحديث من كتب العرب لعل

هؤالء  : "وما كان أجدرستشهاد بعد ذلك بترجمة ابن رشد حين يقول ه يعود إلى اال ، لكن  (ال تاريخ)الحمص ي،  أفز بالضالة املنشودة"

 (ال تاريخ)الحمص ي، العايبين والشراح بقراءة ما قاله رسطاليس في كتابه في الشعر تلخيص الفيلسوف أبي الوليد ابن رشد".

 لظهور النقد الحقيقي بسبب غياب املقومات األساسية التي  
ً
ن أن الجو العام عند العرب لم يكن مهيئا لكن الحمص ي يبي 

همها األفكار التنويرية كالحرية والعقالنية والتطور العلمي في كل املجاالت، ولعل النص التالي يلخص هذه بنى عليها الفكر النقدي، وأيُ 

 الرؤية التي تظهر وعيه بأسباب قصور النقد العربي القديم وبارتباطه بالتقد  
 
ت آراء النقاد القدماء تدور حول م الفكري والعلمي، فظل

ث يقول: "العسكري واآلمدي واملاوردي وشهاب الدين الحلبي وابن حجة الحموي وكثيرون غيرهم النقد ولكنها ال تنفذ إلى جوهره حي

من علماء البديع وكلهم قد حاموا حول رياضه ]النقد[ وراموا االرتشاف من سلسبيل حياضه، ولكنهم لم يحلوا رموزه وال أصابوا كنوزه 

ة الالزمة وال أس ى لهم ذلك ولم تجتمع لديهم العد 
 
عدتهم األحوال املالئمة، فأين هم من حال هذا العصر وبسطة عمرانه وامتداد وأن

دها وما أحدث ذلك من االختراعات واالكتشافات وتقريب البالد الشاسعة 
 
ن بها وتول

 
يها والتفن

 
ر أسباب العلوم وترق

 
حضارته وتوف

ة البخار أو الكهربائية ... وتسهيل تناول العلوم واملعارف دون إضاعة قسم كبير من العمر ... وأين ه م من هذه املطابع التي تتحرك بقو 

ها 
 
ة ودكاكين باعة الكتب كل ة واملكاتب الخاص  مفتوحة األبواب للعلماء ... وأين هم من  - في أوروبا وأمريكا –وهذه خزائن الكتب العام 

د في أكثرها أشعار املجيدين والفحول ... وأين هم من هذه الردهات املشيدة إللقاء الخطب والدروس  هذه املالعب ]املسارح[ التي ترد 

 (ال تاريخ )الحمص ي، عة" واملناظرات العلمية. بل أين هم من ثروة هؤالء العلماء والشعراء واألدباء وما لهم من املنزلة الرفي

 آخر لتراجع النقد عند العرب وهو فإن قسطاكي الحمص ي إضافة إلى ذلك    
ً
د سببا اهتمامهم فقط بالشعر وهو يرى يحد 

 ال يمكن أن تستوفى به جميع قواعد النقد وشروطه لقصور الشعر في أكثر األحيان عن األغراض التي يرمي إليها علم النقد"أن الشعر "

، وهذا ما يجعله يؤكد أهمية الروايات والقصص ملا لها من أهمية ال تنحصر في فصاحة التعبير وبالغة السبك (ال تاريخ ص ي، )الحم

أخالق أهلها وليست ملجرد القراءة  عوائد و فقط بل لها فوائد تاريخية فوق ذلك، ففيها إيضاح وكشف عن أحوال تلك العصور و

والذي بدأ بالتنامي في نهاية القرن التاسع عشر عبر عدد من  ذا إدراك لدور الرواية التنويري الذي، وه(ال تاريخ)الحمص ي،  والتسلي

 الروائيين في تلك الفترة. 
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م من الفكر التنويري في تلك الفترة، فهي ما جعللقد كانت األفكار السابقة التي قدمها الحمص ي حصيلة ما اكتسبه   ه يقد 

 في التعامل مع 
ً
 حديثا

ً
، إذ لم يكن بمقدور الحمص ي لو اعتمد فقط وموضوعية التراث ينزع عنه القداسة ويحاكمه بطريقة عقليةنمطا

م هذا املوقفعلى موروثه النقدي وات    من التراث. النقدي الرائد بع طرق النقد التقليدي أن يقد 

كانت  –كما رآها  –يبه في النقد والتي باع بعض أسالظري من النقد القديم عاد إلى ات  الحمص ي رغم هذا املوقف الن   لكن   

كان يحاكم في بعض األحيان غياب القواعد التي تحكم النقد واللجوء إلى األهواء إال أنه كذلك أنه انتقد مخالفة للموضوعية، فرغم 

 على أبيات ألبي نواس "فما هذا تند إلى قواعد موضوعيةاألدب بمنظور أخالقي ال يس
ً
ير خليع ، من ذلك قوله تعليقا

 
الشعر إال كالم سك

ة العقل وسالمة الحواس وقيمة شرف النفس التي تقض ي على اإلنسان باالعتدال في جميع أحواله قد جهل الفضائل اإلنسانية ومزي  

ى له البلوغ إلى الكماالت اإلنسانية"  كان قد تجاوزه بعض النقاد العرب القدماء نقدي ، وهو موقف(ال تاريخ )الحمص ي،  ليتسن 

 كما هو معروف. كالقاض ي الجرحالني

اتبع نهج القدماء في انتقادهم املحدثين إال أنه رغم وعيه الشديد بأثر النقد التقليدي السلبي على األدب و  ن الحمص يبل إ

 املبالغات تجانب صدق الخطاب وهي من باب وكانت حجته في ذلك أن مثل تلك الصور  الصور املجازية غير التقليدية، الذين لجؤوا إلى

 معينة فإن قيل إن  فيقول: 
ً
 للمجاز واالستعارة حدود وتعريفات ذكرها علماء البيان" هذا من باب املجاز قلُت  "كما أن للمجاز حدودا

، لذلك وافق القدماء في نقدهم ألبي نواس في قوله )بح  صوت املال مما منك يشكو ويصيح( فقال: "وتعييبهم في (ال تاريخ )الحمص ي، 

 (ال تاريخ )الحمص ي،  .ه مع أنه أبان سبب بح  الصوت وهو لكثرة صياحه"محل

بشكل  محاولة تحديث من قصور يرجع إلى عدم تمثل القضايا النقدية الحديثة إن هذه املالحظات تبين ما يعتور أي  

فقد  في كتاب )منهل الوراد( ةوعدم فهم املناهج النقدية بصورة دقيقة، يؤيد ذلك عدم دقة املصطلحات الحديثة املستخدم واضح،

 للكوميديا
ً
 للتراجيديا والقصص ي مقابال

ً
 تشير إلى  ، كما أن  (ال تاريخ)الحمص ي،   عد  الشعر التمثيلي مقابال

ً
محاكمة الشاعر أخالقيا

ه قصور كذلك في تأثير قيم التنوير أثناء التطبيق واالرتداد إلى املفاهيم القديمة، ورغم ذلك
 
الحمص ي ومن قبله روحي  قسطاكي فإن   كل

ال 
 
 الخالدي شك

ً
ا  مهم 

ً
 رياديا

ً
األمر الذي فتح املجال هو ستند على مفاهيم التنوير، و محاولة تأسيس خطاب نقدي عربي حديث ي في دورا

حاوالت الالحقة ى ذلك إلى تبلور هذا االتجاه في املد  تراث وينزعوا عنه القداسة، وقد أليقفوا موقف الناقد من ال بعد ذلك أمام النقاد

 بعد ذلك من خالل جهود عدد من الن  
ً
قاد الذين انطلقوا من الخلفية التنويرية وتجاوز مواطن القصور فيه، وهذا ما حدث فعال

 
 
ا ل حالة مرافقة للتطور العقلي في كل املجاالت األخرى، مثل أحمد ضيف وطه حسين وغيرهمنفسها، وكانت جهودهم النقدية تمث

ر في الخطاب النقدي العربي الحديث. الذين شكلوا مر   حلة يمكن أن نسميها مرحلة التبو 

 الخاتمة  
أكبر األثر في لفت انتباه العرب إلى أهمية ة والتنويرية في القرن التاسع عشر عند العرب كان لألفكار التحديثيلقد  

ا  ،الناقدوضرورة الوقوف من التراث النقدي موقف التجديد في الخطاب األدبي والنقدي،  جاوز بعض املقوالت تتؤدي إلى تمم 

توافق مع التطور العقلي الحديث الذي يحتفي بقيم الحرية والعقالنية واملوضوعية. لذا فقد تكون وال، التقليدية والتصورات النقدية

حت هذه األفكار املجال قد فتالحديث في العصر الحديث، فهذه الخلفيات الفكرية أهم األسس التي ساهمت في تشكل النقد العربي 

لنقدية ومن ثم محاولة تطبيقها في أمام النقاد العرب لالستفادة منجزات النقد الغربي وهيأت لهم الفرصة للتعرف إلى تجاربهم ا

 األدب العربي.   تعاملهم مع

شر مثل جهود كانت ثمة محاوالت نقدية اشتملت على بوادر التغيير في الخطاب النقدي العربي في القرن التاسع ع 

ات النقدية ز لم تستفد بعمق من املنجفي الغالب، و  يلحي، لكنها محاالت لم تستطع أن تخرج من إطار النقد التقليديو املو ي فاملرص

 لنشأة النقد العربي الحديث هي جهود ناقدين أبرز املحاوالت النقدية  الحديثة، لكن  
ً
لت بداية

 
هما: روحي الخالدي التجديدية التي شك

اد في علم االنتقاد( 1904كتابه )تاريخ علم األدب عند اإلفرنج والعرب وفيكتور هوكو( عام  في ، وقسطاكي الحمص ي في كتابه )منهل الور 

 .1935والجزء الثالث عام  1907ام الذي صدر جزؤه األول والثاني ع

لت املرجعية الفكرية التي 
 
واعية لضرورة و برز الدوافع لتقديم جهود نقدية ند عليها كتابا الخالدي والحمص ي أاستلقد شك

ذان الناقدان بشكل ه م البالغية واللغوية، ولقد استندالتجديد في الخطاب النقدي وللخروج من سيطرة أحكام النقد العربي القدي

لة والنقد في موقف املساءوالوقوف من التراث واضح على أفكار التنوير الغربي وخاصة فيما يتعلق بالعقالنية واملوضوعية والحرية 

 إلى االستفادة من منجزات النقد الغربي في سعيهما إلى إضفاء الروح العلمية على  اسبيل البناء عليه وتجاوزه، وقد قادهم
ً
ذلك أيضا

  العملية النقدية. 
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Abstract: This study seeks to highlight certain dimensions and intellectual backgrounds 
that prevailed in the Arab world during the Arab Renaissance Phase, and was clearly responsible 

for the emergence and development of Modern Arab Criticism, which was represented by values 

of rationality and freedom in essence and related to objectivity and the opportunity to reflection 
and criticism afterwards. 

This study was designed -to illustrate the impact of these ideas- on the the efforts which 

were included in two Arabic critical works  at the beginning of the twentieth century, which had 

the greatest impact on the formation and development of Modern Arab Criticism. These efforts 
are represented by the book "Tareikh Elm Aladab eind Alefrang wa Alarab Wa Victor Hugo” by 

Rawhi Alkhalidi, and the book (Manhal Alworad fee Elm Al-entiqad) By Qustaki al-Himsi, 

where the intellectual background is clear in their work, and influenced their critical discourse 
and was the beginning of the formation of modern Arab criticism. The study began by giving a 

general view of the state of criticism in the nineteenth century, which was dominated by 

stalemate and tradition of ancient criticism often, because of the absence of a modern intellectual 
background to contribute to its development on the one hand, and on the other hand, the attempts 

to develop and update were going to other things that had a priority at that historical stage. 

Keywords: Modern Arabic Criticism, Nineteenth Century, Twenty Century, Rawhi Al-khalidi, 

Qustaki Al-himsi, Freedom, Rationality 
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