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 واأديب  وناقد  مفكر هو   19م3-1889 ح�صني  طه  د/ 
 وا�ص  عظيم م�صري  وتربوي   رومو  جموم  و�صحايف
 ا�صتطا قد   .العربي  االأد بـعميد  معروف   ال�صهرة
 كان التي  والنقدية  االأدبية  املفاهيم  يقلب  اأن  الرجل  ها 
مقايي�س  بني  فا�صال  نف�صه حدا  يجعل  واأن   قبل من  �صائدة 
النقد االأدبي العربي. كان منهج طه ح�صني يف النقد منهجا 
املنهج  املختلفة:  النقدية  املناهج  بني   جم الأنه   متكامال
 التاريخي واملنهج   التاأثري واملنهج   الفني واملنهج   اللغوي

واملنهج االجتماعي واملنهج الديكارتي. 

    
حاول طه ح�صني يف كتابه يف ال�صعر ااهلي اأن يطبق منهج 




د/ ن. �صمناد 
اأ�صتا م�صاعد ق�صم العربية

 كلية اامعة تروننتربام كريال الهند

كان طه  ااهلي.  ال�صعر  نقد  ديكارتDescartes  1 يف 
ح�صني معجبا بديكارت ومنهجه يف البح. تر د/ �صهري 
طه  واأن   ديكارتي منهج  ح�صني  طه  منهج  اأن  القلماوي 
ح�صني قد تاأثر بفل�صفة ديكارت  2. راأ طه ح�صني اأن منهج 
 الواالأ  واالأد والفل�صفة  العلم  يف  �صب  ديكارت 

فيل�صوف   1650-1596  Renee Descartes ديكارت  رينيه      1
الهولندية  امهورية  يف  �صبابه  معظم  عا�س  وكاتب  ريا�صيات   وعا فرن�صي 
الفل�صفة  معظم  تاأثرت  وقد   .احلديثة الفل�صفة  مو�ص�س  لقب  عليه  اأطلق   .
الكثريون  ا�صتمر  التي  بكتاباته  ديكارت  فيه  عا�س  الي  للع�صر  التالية  الغربية 
با�صم  املعروف  كتابه  احتفظ   وبالتحديد ها.  يومنا  حتى  بعناية  درا�صتها  يف 
تاأمالت يف الفل�صفة االأو كانته كمرج له قيمته يف معظم اأق�صام الفل�صفة 
 ال الريا�صيات امعات. وقد ترك ديكارت ب�صمته الوا�صحة اأي�صا يفيف ا
فقد �صم النظام االإحداثي الديكارتي - الي حمل ها اال�صم ن�صبة اإ ديكارت 
- بالتعبري عن االأ�صكال الهند�صية يف �صورة معادالت جربية. ها ويعترب ديكارت 
من  واحدا  ديكارت  وكان  التحليلية.  الهند�صة  علم   و�ص الي  الروحي   االأ

ال�صخ�صيات الرئي�صية التي ترك اأكرب االأثر يف تاريخ الثورة العلمية.
 : .حممد. طه ح�صني: املفكر والناقد. بريوت: دار الفكر اللبنا 2 حمود

1. 2005. �س: 100
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من  العديد   لد ديكارت  يعترب   .1  االجتماعية واحلياة 
الفال�صفة اأبا للفل�صفة احلديثة فقد حول البح عن الوجود 
الي كان �صائدا يف الفل�صفات القدة اإ بح يف الفل�صفة 
 كوبرنكية ثورة  �صاحب  بلك  ديكارت  فكان  والات. 
اإ رف�س �صلطة  الفل�صفي  Copernican. كان يدفعه ح�صه 

ديكارت  قام  جديد.   طا  معا وتلم�س  ال�صائد   اخلطا
بال�صك يف اأ�ص�س املعرفة �صوا كان ح�صية اأو عقلية لينتهي 
بها ال�صك اإ منتهاه اأي اإ ما كان يقينا  2. فكان اليقني 
االأول هو الكوجيتو cogito ergo sum اأي اأنا اأفكر اإن اأنا 
اأ�صلم  ال  هي:  ديكارت  منهج  يف   االأو القائدة   .3  موجود

 .4  اأعلم اأنه حق  صيئا ما�
فطه ح�صني يوازن بني ماهب التقليد ومهب االأوروبيني لكي 
 الكبري بينهما. اإن هدف طه ح�صني مثل ديكارت يبني الفار
 للعقل الفل�صفي اإ�صال هو التجديد. لقد �صعى ديكارت اإ
 اإ�صال لك اإكن القول باأن طه ح�صني قد �صعى هو كو
للعقل االأدبي  5. اأما طه ح�صني فهو ينادي بحرية الراأي التي 
ت�صم للباح بتقييم املوروث تقييما يجنب االأفرا يف تثمينه 
ورف�س  التمجيد  اأ�صر  من  التحرر  اإن  جيده.  يف  واملبالغة 
ة الناقد االأدبي الي لن  د هما ع Desacralisation التقدي�س
يجد حرجا يف حي�س ما تعامل معه املجتم على اأنه معطي 
بقوله: لن  يوكد عليه طه ح�صني  للنقد. وها ما  غري قابل 
توجد العلوم اللغوية واالأدبية التي ت�صتقيم فنون االأد اإال يوم 
تتحلل اللغة واالأد من التقدي�س  6. اإن حرية الراأي هي التي 

0 :15. 1984. �س  .اهلي. القاهرة: دار املعارفا طه. يف االأد 1 ح�صني
2 ا�صطيف عبد النبي. نظرة النحل يف ال�صعر ااهلي عند طه ح�صني. لة 

املوقف االأدبي. اأكتوبر 199. �س: 213
3 ترجمة لعبارة م�صهورة لديكارت: I Think therefore I am. الكوجيتو 
هو املبداأ ال انطلق منه ديكارت الإثبات احلقائق بالربهان وهو عبارة عن ق�صية 

.ن اأنا موجوداأنا اأفكر اإ منطقية ترجمتها بالعربية هى
4   عبود حنا. يف النقد االأدبي احلدي: املنهج النظري بني جرجي زيدان وطه 

ح�صني. لة املوقف االأدبي. دم�صق. اأكتوبر 191. �س: 141
5 اوة حممد. هل كان طه ح�صني ديكارتيا. تون�س: املعهد القومي لعلوم 

البية. 1991. �س: 161
5 :طه. �س 6 ح�صني

ااهلي  ال�صعر  نقد  يف  النظر  باإعادة  ح�صني  لطه   صمح�
وكلك بتنزيل اللغة العربية منزلتها احلقيقية.

ديكارت وطه ح�صني هي  االلتقا بني  اأوجه  فاإن  وبوجه عام 
واعتماد   التجديد  اإ وال�صعي   للموروث منهما  كل  نقد 
ال�صك ونب التقدي�س. اإنها �صائ�س ت�صم للمفكر بطلب 
 احلقيقة والتحلي بالتجرد واالبتعاد عن التع�صب واالنغال
الفكري. اإن عدم االنقياد اإ اليقينيات ااهزة ي�صتدعى 
قدرا كبريا من ال�صجاعة واراأة وقد اأعلن طه ح�صني يف 

.  صلطان� ا الدر�س اأيس يف ه�ال اأ :ا ال�صدده
ومن مباد املنهج الديكارتي لطه ح�صني:

1.  حرية الراأي يف در�س االأد العربي
لغة  كونها  من  لها   تاأت التي  اللغة  قد�صية  من  التحرر   .2

القراآن والدين
  .3رد الباح من كل معرفة م�صبقة وحترره من عواطفه 
 ملناهج البح والر�صو القومية والدينية واأهوائه ال�صيا�صية

العلمي ال�صحي
4.  و�ص علم العر املتقدمني كله مو�ص ال�صك  8

لطه ح�صني مركبا من عن�صرين:  الديكارتي  املنهج  اأتى  قد 
االأول منهج النقد الطبيعي اأو النقد التجريبي كما بدا عند 
 وغريهما  10  Sainte-Beuve بيف   و�صان  9  Taine تني 
التاأثري االنطباعي الي ي�صدر فيه �صاحب  والثا املنهج 
ي�صدر  اأك ا   ال�صخ�صي ووقه  الاتية  اإح�صا�صاته  عن 
اأحكامه  ا�صتخال�س  يف  وجمالية  لغوية  واأ�صول  قواعد  عن 

النقدية.  11 
 معلوماته وات�صا بيف وحترره كان لطه ح�صني عنف �صان

5 :نف�س امل�صدر. �س 
8    اوة. �س: 163

9 يعترب الناقد الفرن�صي هيبولي اأدولف تني 1893 رائد النقد املو�صوعي يف 
 كان تني يعترب النقد االأدبي علما ي�صري على مناهج مدرو�صة. وبني .الع�صر احلدي

اأن االأد يخ�ص لعنا�صر ثالثة: ان�س والبيئة والزمن.
10 �صان بيف 1869 ناقد اأدبي فرن�صي.

11 اأبو جهجه ليل يا. الروية النقدية يف اأد طه ح�صني- لفيات واأبعادا. 
لة االآدا. اأبريل 1990. �س: 61
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وطريقة اإقباله على املو�صو. اإال اأنه كان اأ�صد احاما لبع�س 
بها   الت�صب واإ�صراره على   بيف  صان� القيم امالية من 
 احلر بع�س  لك  يف  كان  واإن   وقهات  اإ الدعوة  وعلى 
اأ�صفى على مهبه يف النقد حالوة التي  يقها القرا عند 

غريه من اأربا النقد االأدبي.  1
كان طه ح�صني متبنيا ملوقف ليربايل عربي مثله كلك الكاتب 
 اأبد .18-1963م2 امل�صري ال�صهري اأحمد لطفي ال�صيد
الليرباليون امل�صريون من العقد الثا من القرن الع�صرين 
 فكانوا دعاة لالإغريقية. واأ�صب اإعجابهم بالثقافة اليونانية
منهج  يف  االأول  املوثر  املنطقية  باآلته   Aristotle اأر�صطو 
 ال�صو م�صيخته املنطقية ت�صل اث االإ�صالمي واأ�صبحال
اأحمد  االاه  ها  مثل  وقد  عموما.  العربية  املعارف  على 
لطفي ال�صيد وطه ح�صني واالأ�صتا امل�صري اإبراهيم مدكور 

2  .1902-1996م
طه   كتا يف  ال�صكوت  حمدي  د/  امل�صري  الناقد   ير
 العال اأبي   كر كتابه  اعتمد يف  اأن طه ح�صني   ح�صني
 تني كان اأن اآرا وير Taine تني الناقد الفرن�صي اأ�صلو
قد اأ�صبح متخلفة حني كتب طه ح�صني ر�صالته واأنها واإن 
اأغرقته  فقد  واالأ�صالة  التعمق  من  كثريا   الكتا  اكت�صب
بني  العالقة  اكتناه  حاول  املولف  الأن  تاريخية  درا�صات  يف 
اوانب املختلفة للبيئة والع�صر وبني حياة اأبي العال. وها 
االأ�صلو كان جديدا على القار العربي على الرغم من قدم 
 حدي د/ �صكوت اأن طه ح�صني انتقل يف وير .تني نظرية
 واأ�صلو لدون  ابن   اأ�صلو هو  اآر   اأ�صلو  اإ  االأربعا
اأ�صاليب النقاد الفرن�صيني يف القرن التا�ص ع�صر  مزيج من 
اأف�صل كتب طه ح�صني  اإنه   :االأربعا  حدي وهو يقول يف
يف حقل الدرا�صة االأدبية واإن فيه لنما رفيعة من اأ�صالة 
والتعليل  التحليل  على  الفائقة  وقدرته  وابتكاره  ح�صني  طه 

1 الفاوري حنا. اام يف تاريخ االأد العربي: االأد احلدي. بريوت: دار 
ايل. �س: 343

2 اأرحيلة عبا�س. حول م�صاألة املنهج يف القد. بريوت: الفكر العربي املعا�صر. 
1-0 :1989. �س

له   ي�صف ف�صوف   صعيفا� بدا  قد  نقده  كان  واإا  والتف�صري. 
 طراز من اأرف اأد راأنه مو قد اأثب ا الكتادائما اأنه به
وهو بالنظريات التي اأر�صى قواعدها وبالنتائج التي تو�صل 
ال�صعر  بالدرا�صة وبجمته  تناولهم  الين   وباالأدبا  اإليها
العربي القد للقار احلدي وبقراته الع�صرية والعلمية 

3  .والتاريخ ملا ا�صتخدمه هنا من اأمهات كتب االأد
ح�صني  طه  ناقد   4  191-2002م اندي  اأنور  كتب 
هو  لديكارت  الفل�صفي  ال�صك  منهج  اإن  امل�صهور:  امل�صري 
ال�صهيونيون  امل�صت�صرقون  اإياه  التي حملها  امل�صمومة  الهدية 
كانوا  الين   ال�صرقية الدرا�صات  معهد  يف  واملب�صرون 
ي�صوغون فيه اأتباعهم اإ بالد العر. ا�صتعمل طه ح�صني 
ها املنهج الإنكار كل قطعي حقيقي ويقيني ولقط الطريق 
والأن يك   الفكر االأد عن  ولف�صل   امعةالقيم ا على 
الباح امل�صلم دينه وقوميته عندما يبح يف اأي اأمر من 

االأمور وها غاية يف اخلطاأ وف�صاد الراأي.  


كان منهج طه ح�صني هو منهج ال�صك الديكارتي الي يعترب 
موقفا فل�صفيا من احلياة كلها واأ�صلوبا يف التعامل معها. حاول 
منهج  يطبق  اأن   اهليا ال�صعر  يف  كتابه  يف  ح�صني  طه 
اإن هدف طه  ال�صعر ااهلي.  نقد  Descartes يف  ديكارت 
اأتى املنهج الديكارتي  ح�صني مثل ديكارت هو التجديد. قد 
لطه ح�صني مركبا من عن�صرين: االأول منهج النقد الطبيعي 
اأو النقد التجريبي والثا املنهج التاأثري االنطباعي الي 
 وقه ال�صخ�صياتية وي�صدر فيه �صاحب عن اإح�صا�صاته ال
يف  وجمالية  لغوية  واأ�صول  قواعد  عن  ي�صدر  ا   اأك
 اأوجه االلتقا النقدية. وبوجه عام فاإن  اأحكامه  ا�صتخال�س 
بني ديكارت وطه ح�صني هو نقد كل منهما للموروث وال�صعي 

اإ التجديد واعتماد ال�صك ونب التقدي�س.

3 الفاوري �س: 348
4 اندي اأنور. حماكمة فكر طه ح�صني. دار االعت�صام. �س:141




