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 البحثملخص 
ولعل هذا  ،تمعه، فال شك يف كونه يتأثر هبماألن اإلنسان انعكاُس بيئته ونِتاج جم

 ،األثر يظهر جلّيا لدى األديب أكثر من غريه، فهو حني يعرب عن أفكاره فيكتبها وينشرها
 أو املنهج. ،أو املكان ،فإنه يرتك بصمة تدل على أنه ابن ذلك الزمان

ويعد املنهج التارخيي من أول املناهج اليت عنيت ابلبحث تتعدد املناهج النقدية، 
 ،ونظرايته ،والدراسة بغية  دراسة تطور الفكر واللغة، وهبدف االستفادة من حقائق التاريخ

يف هذه الدراسة يهدف الباحث إىل بيان معىن هذا ، وقوانينه يف دراسة األدب ونقده
يبني أمهية املنهج التارخيي يف جوانب العلم املنهج، وشرح حقيقته، فيتتبع داللة الكلمة، و 

املختلفة، كما يفّرق بني اتريخ األدب والتاريخ العام، ويعّرف الباحث ابملنهج التارخيي 
 ،فيجّلي عيوبه ،وأعالمه الغربيني، وبقيمته يف النقد العريب قدميه وحديثه، ويضعه يف امليزان

ائج واملستخلصات اليت تؤكد دد من النتمث ينتهي الباحث إىل ع، من مآخذ وما أخذ عليه
ه، فالبد أن فإنه ليس للمنهج التارخيي أن يستقل بنفس -الرغم من أمهيتهعلى و  -أنه

 ألن التذوق واحلكم ودراسة اخلصائص الفنية ضرورة يف كل مرحلة. ؛يسانده املنهج الفين

 .العريباملنهج التارخيي، املناهج األدبية، النقد  :الكلمات املفتاحية 
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Abestract 

The culture of any society influences thoughts, behaviors, trends, 

tastes and it can influence literature and poetry as well. Also, we are a 

reflection of our societies. Writers can show that effect in a clearer 

way more than others as they can reflect this impact by expressing 

their ideas through writing them down. That gift of writing gives the 

writers the ability to mirror their backgrounds, then their writings 

could be considered as a fingerprint which indicates their time, place 

and method.  

There are many critical methodologies, and the historical approach is 

one of the first approaches that has received the attention of scholars 

in order to study the evolution of thought and language .In this study, 

the researcher aims at presenting and explaining the meaning of this 

historical approach by defining it and showing its importance in 

different scientific aspects. The researcher also tries to distinguish 

between the history of literature and the general history, showing the 

value of the historical approach in the old and modern Arabic 

criticism and putting it in the balance to illustrate its disadvantages 

and problems. At the end of the study, the researcher lists several 

results and confirms that the historical approach is important, but it 

cannot rely on itself. So, it needs and must be supported by the 

technical approach as the technical characteristics are necessary at 

every stage 

 املقدمة. 1  
إذا كانت وظيفة النقد األديب وغايته تتلخص يف تقومي العمل األديب من الناحية الفنية 

وقيمه التعبريية والشعورية، وتعيني مكانه يف خط سري األدب، وقياس مدى واملوضوعية، 
أتثره ابحمليط وأتثريه فيه، وكشف العوامل النفسية اليت اشرتكت يف تكوينه، والعوامل اخلارجية 
اليت أسهمت يف تشكيله، وتصوير مسات صاحب العمل األديب من خالل أعماله، فما هو 

 تحقيق هذه الغاايت؟املنهج الذي ميكن اتباعه ل
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إن املناهج النقدية كثرية ومتنوعة، فمنذ بداية القرن التاسع عشر تقدمت الدراسات 
وازدهرت العلوم الطبيعية، فحاول الباحثون والنقاد تبعا لذلك االستفادة من  ،التارخيية

ج كان املنهف وقوانينها يف دراسة األدب ونقده... ونظرايت تلك العلوم ،حقائق التاريخ
 من أول املناهج النقدية اليت طبقت على األدب -موضوع هذا البحث -التارخيي

وتتبع داللة هذه الكلمة يف  ،يهدف هذا البحث إىل عرض وبيان معىن املنهج 
ويف اصطالح أهل االختصاص، كما يقف عند الفرق بني اتريخ األدب  ،معاجم اللغة

ويف   ،ه يف أي جانب من جوانب العلم واملعرفةوالتاريخ العام، مث يبني أمهية املنهج وضرورت
كل دراسة يرغب الباحث خوض غمارها، مث يعرض البحث لظهور املنهج التارخيي وأعالمه 

وما أخذ عليه، وخامتة  ،الغربيني، ومعرفته يف النقد العريب قدميه وحديثه، وأختم ببيان عيوبه
 أبهم النتائج واملستخلصات، وثبت ابملصادر واملراجع.

 . املنهج واإلجراءات2
وتتبع داللة هذه الكلمة يف  ،يهدف هذا البحث إىل عرض وبيان معىن املنهج 

ويف اصطالح أهل االختصاص، كما يقف عند الفرق بني اتريخ األدب  ،معاجم اللغة
ويف   ،والتاريخ العام، مث يبني أمهية املنهج وضرورته يف أي جانب من جوانب العلم واملعرفة

كل دراسة يرغب الباحث خوض غمارها، مث يعرض البحث لظهور املنهج التارخيي وأعالمه 
الغربيني، ومعرفته يف النقد العريب قدميه وحديثه، وأختم ببيان عيوبه وما أخذ عليه، وخامتة 

 أبهم النتائج واملستخلصات، وثبت ابملصادر واملراجع.
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 . املنهج التارخيي مفهومه ومعناه3
 املنهج يف اللغة واالصطالح  1 .3

هو الطريق الواضح،  (املنهاج)أو  (املنهج)يرى الناظر يف معاجم اللغة أن معىن 
﴿لكل جعلنا منكم هو الطريق املستقيم، ويف القرآن الكرمي  -بتسكني اهلاء -(النْهج)و

املعجم )وأضاف هنج(،  :) ابن منظور، مادة، (48)سورة املائدة، اآلية:  شرعة ومنهاجا﴾
قال: ومنه منهاج و هو اخلطة املرسومة،  :فقال (،املنهج)داللة حمدثة لكلمة  )الوسيط

يشري أمحد مطلوب إىل  (معجم النقد العريب القدمي)الدراسة، ومنهاج التعليم وحنومها، ويف 
لح املنهاج يف بعض أن املنهج هو الطريق واالسلوب، وقد استعمل حامت القرطاجين مصط

ان قد قسم كتابه إىل أربعة يريد به الباب، وك (ج األدابءمنهاج البلغاء وسرا )ه أقسام كتاب
أما املعىن العام  ىل فصول.إفسمى كل قسم منهجا، وقسم املنهج  ،أو أقسام، أبواب

، )جملة للمنهج فهو األسلوب الذي يقود إىل هدف معني يف البحث والتأليف والسلوك
 (.1993 ،أفكار

وسيلة حمددة توصل إىل غاية معينة، أما املنهج العلمي فهو  :هج أبنهكما يُعرَّف املن  
أو الربهنة  ،بغية الوصول إىل كشف حقيقة ،أو حسية ،خطة منظمة لعدة عمليات ذهنية

 (.393، 1984)وهبة، واملهندس،  عليها.

    أمهية املنهج 2. 3

خطوة ابلغة األمهية  -يف ظل أي قراءة نقدية حديثة أو قدمية -يشكل املنهج
وحيدد مسارها، واملنهج هو الذي يتوقف على استقامته  ،والقيمة، فهو يضبط ُخطى القراءة

 النتائج اليت تفضي إليها القراءة أو احنرافها. استقامةُ  ،أو احنرافه
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، ه ودقة آلياته استشراف آفاق النصاملنهج هو الذي يرتتب على وضوح
كنوانته أو مكوانته، ويرتتب على ذلك اإلقبال على النص واستشفاف جوانبه، واستجالء م

شرطها احليوي  وأو النفور منه، فاملنهج ضرورة الزمة ألي قراءة أو دراسة نصية، بل ه
غلب األحيان، أإن قراءة من غري منهج واضح ال ينتظر منها نتائج يعتمد عليها يف و األول، 

 (.96، 1999)املومين،  وحمرفة.وإن وجدت فغالبا ما تكون تلك النتائج مشوهة 

بل هو قائد  ،فاملنهج هو قائد األفكار وعاصمها من الزلل، ليس هذا فحسب
أخالقي؛ ألن روح العلم روح أخالقية، وكما خيشى على الفرد الذي يزاول احلياة العملية من 

فكذلك خيشى من اخلطر نفسه على من يزاول أعمال  ،االحنراف عن مبادئ الشرف
بعث منها اجلزاء، أما ألن وقائع احلياة قد ين ؛شدأبل رمبا كان اخلطر هنا أعظم و  ،الفكر

 وإن يكن ضرر االحنراف فيه أكرب وخطره أوسع انتشارا، إال أن اجلزاء فيه قد ال الفكر فإنه
وتلك  ،أن يكون فقد املؤلف ثقة القراء وألنه ال يعد ؛وال أكيدا ،وال فعال ،يكون سريعا

 ( 13،ـ 12النسون، ) مسألة هروب.

الذي  ،ولعل أول منهج وضع للبحث العلمي وطرق االستدالل هو منهج أرسطو
اجلنس، والنوع، والفصل، واخلاصة، وحتدث فيه عن الكليات اخلمس ) (،املنطق)مساه ابسم 

معتقدين أبنه   ،والعرض(، وقد أسلم األوربيون أنفسهم ملنطق أرسطو يف العصور الوسطى
سس املنطق أحىت كان فرنسيس بيكون الذي  ،ط القوانني العامة كلهايف استنبا كاف  

ومن بعده ديكارت، الذي هاجم املنهج األرسطي، ووضع للعلوم كلها منهجا  ،احلديث
ن يضع مكان قواعد املنطق األرسطي أورأى  ،(صوره يف حبثه )مقال يف املنهج ،واحدا

ختتصر املنهج السديد لكل البحوث النظرية، هي: قاعدة  ،قواعد التعقيد أربع   القدمي شديدِ 
اليقني، والتحليل، والرتكيب، واالستقراء التام، ومن حينها كثر القائلون أبن املنطق األرسطي 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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وأنه ال بد من  ،قد انتهى زمنه، وأن الدراسات جيب أن تعتمد على رصد الظواهر وتتبعها
 (. 85ـ  1972)ضيف،  التجربةواملالحظة و  ،لنظرياجلمع بني التفكري ا

 التاريخ العام واتريخ األدب 3. 3

مجلة األحداث اليت مير هبا كائن ما، وتصدق على الفرد  :يُعرَّف التاريخ العام أبنه
هو تسجيل  -زابهلم -(التأريخ)واجملتمع، كما تصدق على الظواهر الطبيعية واإلنسانية، و

 هذه األحداث.

فهو تطبيق مناهج التاريخ على وصف األدب يف عصر أو عصور  ،أما اتريخ األدب
فعلى املؤرخ األديب أن حيدد العصور اليت يريد ، أو شعوب خمتلفة ،متتالية عند شعب واحد

وبني احلدث األديب الذي  ،نتاج أدابئهاإدراستها، مبينا أهم اجتاهاهتا، وحماوال الربط بني 
سياسية كانت أم اجتماعية، وعليه أيضا أن يصف  ،يريد دراسته، واألحداث التارخيية العامة

 ،أو أتثر ،نتيجة لرد فعل ،وإمنا كظاهرة تتغري وتتطور مع مرور الزمن ،األدب ال كظاهرة اثبتة
 (84، 1984 )وهبة، واملهندس،. وتفاعل بني عناصر أدبية خمتلفة بني العصور

واملشاعر املمتدة  ،فتاريخ األدب جزء من اتريخ احلضارة الذي حيوي تيارات األفكار
واملركزة على النظم، فالتاريخ األديب حياول أن يصل  ،واالجتماعية ،من األحداث السياسية

ع  يكشف العالقة بني الوقائع العامة والوقائمثإىل الوقائع العامة، ومييز الوقائع الدالة، ومن 
 الدالة.

بواسطتها  ،أو أنقاض ،منه إال أمارات إن موضوع التاريخ هو املاضي الذي مل يبق  
 ، فهو من املاضي واحلاضر معا.ابق   ولكنه ماض   ،يعاد بعثه، أما اتريخ األدب فهو ماض  

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


                                                     املنهج التارخيي قيمته وآلية توظيفه                                     12 العدد -جملة كلية  اآلداب
________________________________________________________ 

82                                                    https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

ISSN  2664-1682 

كما كانت تؤثر يف   ،إن مادة املؤرخ لألدب هي املؤلفات اليت أمامه، اليت تؤثر فيه
 .(31ـ، 26، 1982، )النسون،هاأول مجهور عرف

التارخيي،  املنهجُ  ،ومن املناهج العلمية املتبعة يف الوصول إىل احلقائق اليت يراد كشفها
 املنهج النفسي واالجتماعي. ه شأنُ فهو من املناهج اخلارجية، شأنُ 

  ظهور املناهج األدبية 4. 3

يف بداية القرن الثامن بدأ البحث األديب يتجه اجتاها منهجيا منذ البعث العلمي 
وبدأت تصبغ الفكر كله بصبغة علمية منهجية، وكانت  ،عشر، فقد ازدهرت احلياة العلمية

دب ونقاده على السواء يستفيدون من الباحثون يف األأ وبد ،الدراسات التارخيية قد تقدمت
 .(13، 1996)ظالم،  مناهجها، وحياولون تطبيقها على األدب والنقد.

التارخيي أول املناهج النقدية ظهورا يف العصر احلديث، فقد ارتبط  ويعد املنهج
 ابلفكر اإلنساين، وابلتطور األساسي له، وانتقاله من العصور الوسطى إىل العصور احلديثة،

دخلت أوراب مع القرن التاسع فقد  (،71، 1996، وهويدي،24، 1997) فضل،
العلوم الطبيعية التجريبية تطورا حني تطورت  ،مرحلة هنضة علمية -كما ذكران -عشر

كانت له نتائجه على واقع اجملتمع، مما دفع النقاد إىل أن يضعوا لألدب قوانني    ،مذهال
فطبقوا على األدب واألدابء  ،أمسوها ابلتاريخ الطبيعي لألدب ،كقوانني العلوم الطبيعية

 فصائل   وصنفوهم ،منهج الطبيعيني يف تصنيف النبات واحليوان، ورتبوا األدابء طبقات
قوانني اجلنس  -كما سيأيت-دبية، وطبق عليهم بعض الدارسنيحبسب خصائصهم األ

والبيئة والزمان، وطبق آخرون على األدب نظرية دارون يف النشوء واالرتقاء، أو تطور 
 (.13، 1996)ظالم، الكائنات.

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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فالرومانسية هي لقد تبلور املنهج التارخيي داخل املدرسة الرومانسية وانبثق عنها، 
اليت بلورت وعي اإلنسان ابلزمن، وتصوره للتاريخ، ووضوح فكرة التسلسل، والتطور 
واالرتقاء، والقضاء على فكرة الدورات الزمانية، واحلركة االنتكاسية للزمن والتاريخ، اليت  

دعا كانت تضع العصور الذهبية يف املاضي، وتنظر إىل احلاضر ابعتباره حتلال واهنيارا، وتص
وتدهورا، هذه هي الفكرة اليت كانت سائدة، وهي فكرة الكالسيكية، فجاءت الرومانسية 
وعكست هذا املفهوم بشكل أساسي، فكان تصورها ملسرية اإلنسان يف الزمن طبقا لقوانني 

 النشوء واالرتقاء، والتطور واالنتقال، من املرحلة البدائية إىل املرحلة األكثر تقدما.

حماكاة  بخيي عكس النظرية الكالسيكية اليت كانت ترى أن األدالتطور التار 
األقدمني ميثلون النموذج األرقى يف جمال التطور التارخيي، فجاءت  لألقدمني، وأن

،ـ 24، 1997)فضل، الرومانسية ووضعتهم يف موضعهم الطبيعي يف سلم التطور البشري.
26) 

  أهم أعالم املنهج التارخيي 5. 3

 وهم: ،عتقد أهنم أهم أعالم املدرسة التارخييةيُ  ،لى ثالثة من النقاد الغربينييقف الدارس ع

 1869ـ  1804ـ سانت بوف  1

سانت بوف هو أول انقد سعى إىل أتسيس اتريخ طبيعي لألدب، فدرس أدابء 
مثلما صنف العلماء النبات واحليوان حني  ،وصنفهم إىل طوائف وأمناط ،عصره دراسة كلية
 حددوا فصائلها.

كان بوف يؤمن ابلعالقة اليت تربط بني األديب وأدبه؛ فاهتم بدراسة الشخصية 
اهتماما ابلغا، ودرس أذواق شخصيات األدابء دراسة عضوية ونفسية واجتماعية، كما 
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نواع أبقات وفصائل و وقسم األدابء إىل طتدرس الثمرة يف شجرهتا لتتبني خصائصها، 
على حنو ما يصنع علماء النبات، فاستحال النقد على يديه  ،حبسب ما بينهم من تشابه

 إىل علم ميكن أن يسمى ابلتاريخ الطبيعي لألدب.

سانت بوف مل يهتم بدراسة النص األديب ذاته، وكانت لديه قدرة على تتبع األدابء 
رة املادية والعقلية واألخالقية، حىت إنه  والتجسس على حياهتم اخلاصة؛ فاستقصى الظاه

كان ال يتورع يف سبيل معرفة ما كان يسميه )بوعاء الكاتب(، فهتك من أجل ذلك 
األسرار اخلاصة واحلياة اخلاصة لألدابء، وأدى ذلك إىل امتعاض معاصريه، أما فيما خيص 

هتم تتبعا ابع حيدراسته لألدابء القدامى فقد اعرتف سانت بوف أبنه من العسري أن نتت
 (.22ـ  21، 1996)ظالم،  ألن ما وصلنا عنهم صورة انقصة. ؛دقيقا

فنجد سانت بوف قد أمهل اجلوانب املميزة لشخصيات األدابء، وهي اجلوانب اليت 
وطباعه اخلاصة  ،ومالحمه ،جتعل لكل واحد منهم كياان مستقال، ولكل واحد منهم أصالته

يف عصره وبيئته، فالشخص الواحد ال ميكن أن يتكرر، فال  اليت متيز هبا وتفرد عن نظرائه
)ضيف،  سقط بوف أهم ما ميتاز به األدابء من فردية وذاتية.أمن وجود اختالف، فبد 
87) 

 1893ـ  1828: ـ هيبوليت تني2

هو انقد فرنسي محل لواء الدعوة إىل املنهج التارخيي اجلديد بعد أستاذه سانت 
فهو يرى أن األديب إنسان سام،  ،حتمسا هلذا املنهج من أستاذهبوف، وإن كان أكثر 

ينتج األشعار والفلسفة مثلما تنتج دودة القز خيوط احلرير، فأسقط الفردية األدبية إسقاطا 
اتما، ونفى أن تكون هناك خصائص ادبية يتميز هبا األديب، إمنا هناك خصائص مجاعية 
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جاعال هذه القوانني قوانني حتمية، وهي ال خترج  (،87)ضيف،  جتمع بينه وبني دابء أمته،
 ـ العصر. 3 ـ البيئة. 2 ـ اجلنس. 1 عن ثالثة عوامل:

فهو يرى أن أدابء كل أمة خيضعون هلذه القوانني الثالثة خضوعا جرباي ملزما، فلكل 
 ،ثهولكل زمان وكل عصر أحدا فيتها اخلاصة،جنس خصائصه ولكل بيئة مناخها وجغرا

 والدينية. ،والثقافية ،واالقتصادية ،ياسيةوظروفه الس

لتوافر دواعيه وعوامله، وهو  ؛فإذا توافرت هذه القوانني ألمة من األمم أنتجت أداب
ألن العبقرية ال ميكن أن ختضع لظروف، وال حتدها  ؛يتجاهل العبقرية واملوهبة الفذةهبذا 

 (.23، 1996) ظالم  قوانني.

ويقصد تني ابجلنس الساللة املتمثلة يف جمموعة الصفات املوروثة يف األمة، فلكل 
أمة خصائصها، وهذه فكرة جندها حىت لدى غريه، كاجلاحظ يف حديثه عن األجناس، 
وابن خلدون يف مقدمته عند حديثه عن اجلنس العريب وخصائصه، وأثر ذلك يف حياته 

، حيث  ذهب إىل أن األمم اآلرية 1892ـ  1823السياسية، كما جند ذلك عند رانن ـ 
متتاز عن األمم السامية بفلسفتها وشعرائها، وفنوهنا وآداهبا الرفيعة، لكن هذه الفكرة ذهبت 

ألن اجلنس إمنا هو أانس سكنوا إقليما  ؛ومل يعد هلا اثر، فهي فكرة خاطئةاليوم أدراج الرايح 
حىت تشاهبت عاداهتم وتقاليدهم ومعارفهم، فأفضلية  ،وأخذوا يعيشون فيه معا ،واحدا

اجلنس مقولة خاطئة وحاول االستعمار األبيض تروجيها، فادعى أن البياض رمز تقدم 
 (.    89، 1972)ضيف،  خبالف السواد.

فيعين هبا املكان واملميزات اجلغرافية له، الذي ينشأ فيه أفراد األمة نشوءا  :أما البيئة
 حياة مشرتكة يف العادات واألخالق والروح االجتماعية. يعدهم ملمارسة
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وكذلك  ،فيمثل واقع التيارات السياسية اليت تسود يف حقبة زمنية ما :أما الزمان
اليت حييا األديب يف ظلها  ،الظروف االقتصادية واالجتماعية، والعوامل الثقافية والدينية

 (.75، 1996) هويدي،  وينشئ أدبه.

شاد ابلعبقرية الشخصية لدى شكسبري يف أهذه الفكرة عندما  لكن تني تدارك
 (.35ـ  34،  1997)فضل،  مقدمة كتابه عن األدب اإلجنليزي.

 1906ـ  1849ـ فرديناند برونتيري ـ  3

أضاف هذا األديب واملفكر الفرنسي حماولة اثلثة تقوم على نظرية دارون يف النشوء 
وطبقها على (، سبنسر)من العضوايت إىل املعنوايت قلها واالرتقاء، وكان قد سبقه إىل ن

ىل كيفية نشوء األنواع إاألخالق واالجتماع، فحاول برونتيري أن ينقلها إىل األدب ليصل 
األدبية، وكيف منت وتطورت من عصر إىل عصر، وقد توصل إىل نتيجة أن الشعر الغنائي 

 الذي شاع يف فرنسا يف القرن عن الوعظ الديين تطور   ،الرومانسي يف القرن التاسع عشر
غري أننا جند موضوع استخدام عبارة النشوء  (،23، 1996)ظالم،  السابع عشر

يقول: وهذه  (النسون)ــلة فيها نظر، فأوالتدليل هبا على تطور اخلطابة الدينية مس ،واالرتقاء
عبارة ال معىن هلا إال عند من يعرفون الوقائع، أما عند أولئك الذين جيهلوهنا فإن معناها 

وذلك ألنه ليس يف الوقائع ذاهتا ما يدل على تطور نوع أديب إىل آخر، وإمنا هو  ؛خطأ
ونقول  ،حبيث يكون من اخلري أن نسقط هذا االصطالح العلمي ،املذهب الذي يرى ذلك

قد اختذ مادة له تلك  ،ة مجيع الناس: "إن الشعر الغنائي يف القرن التاسع عشريف لغ
إال  ،املشاعر اليت مل يكن يعرب عنها يف فرنسا خالل القرنني السابع عشر والثامن عشر

ولكنها أوضح  ،بواسطة اخلطابة الدينية"، وهذه العبارة ال شك أهنا أقل إشراقا من السابقة
 .(49، 1982)النسون،  وأصدق.
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، فتصور أن (رونتيريب)نبغي أن ال نبالغ فيها كما ابلغ إن نظرية التطور مع صحتها ي
ى فيه على حنو ما تالشى نوعا أدبيا قد يفىن يف نوع أديب آخر، أو يتحول إليه حبيث يتالش

يف القرن السابع عشر يف شعر الرومانسيني يف القرن  على رأيه وعظ الوعاظ الفرنسيني
إن املشاعر اليت كان يشبعها  :ر عند "فيكتور هيجو"، وكان األوىل به أن يقولالتاسع عش

الوعظ الديين يف القرن السابع عشر أصبح يشبعها الشعر الغنائي الرومانسي بعد قرنني من 
 (.95)ضيف،  الزمن.

 ملنهج يف النقد األديب عند العربالتارخيي ا 6. 3

وال  ،يعتمد على اللمحة الذوقية ،فطراي كان النقد العريب عند العريب يف بدايته
أو حيدد  ،وال يتجه إىل أصول نقدية ،وال يفصل ،اوإن علل فإنه يعلل تعليال عام ،يعلل

طة جتماعية الضيقة والبسيوكان ذلك من آاثر احلياة الفكرية واال ،إطارا يتحرك من خالله
 ،حلياة يف العصر العباسيمفهوم اوبعد أن تطور  -ولكن ،يف العصرين اجلاهلي واإلسالمي

ساء إر و  ،وتكوين فلسفة خاصة به ،بدأ النقد يتجه إىل حتديد منهج -ازدهرت الثقافةو 
 (.28، 1996)ظالم،  .قواعد عربية يف النقد والبحث

سار فيه على فقد  ،بن سالم اجلمحي يف طبقات الشعراءوأول من حاول ذلك ا
 ،وشعراء املدينة ،لشعراء القرى العربية ته مباحثفخصص يف طبقا ،ضوء املنهج التارخيي

وتسليمه أبثر البيئة  ،ي هذا التخصيص دليل على معرفتهفف ،وشعراء اليهود ،وشعراء مكة
ي تقسيمه هذا  فف ،لكل طائفة خصائص مستقلة متيزها نه كان يلحظ أنأو  ،يف كل طائفة

 (.75، 1996)هويدي،  املكان.كان يراعي الزمان و 
 عموم الريية التارخيية ما ذهب إليه األصمعي من أثر املتغريات ومما ميكن رده إىل

االجتماعية والعقدية يف شعر حسان بن اثبت يف عبارته النقدية املشهورة "الشعر نكد اببه 
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 فقال: ،فإذا دخل يف اخلري الن وضعف"، مث استدل على صحة قوله بشعر حسان ،الشر
شعره"،  ن  فلما جاء اإلسالم ال ،ة"هذا حسان فحل من فحول الشعر يف اجلاهلي

وقد شهد له الناس يف اجلاهلية  ،فاألصمعي يرى أن شعر حسان ضعف بعد اإلسالم
ابلفحولة، وما ذلك إال للتحول الذي طرأ على حياته وحميطه االجتماعي والثقايف 

 (.98ـ  95، 1984)حممد عثمان،  ، بعد بزوغ فجر اإلسالم.والفكري
رجاين الربط بني أحوال البداوة والتمدن االجتماعي والصياغة وقد حاول القاضي اجل

األدبية وعادات الناس واخالقهم، ويف هذا دليل على معرفته ابملنهج التارخيي، وإحساسه 
 (.75ـ  74، 1996)هويدي،  ابلعوامل املؤثرة يف األدب.

 العرببعض النقاد  العصر احلديث سار النقد العريب مع النقد الغريب، فأخذويف 
، وكتب (وأتثروا به، فكتب العقاد )شعراء مصر وبيئاهتم يف اجليل املاضي ،ابملنهج التارخيي

)وذكرى أيب العالء(، و)حديث األربعاء(، ويف هذه الكتب درسوا  ،طه حسني )مع املتنيب(
اليت أثرت  ،وأنشأ شعره، والظروف السياسية واالقتصادية ،البيئات اليت عاش فيها األديب

 (.  1996 ، وهويدي،1996)ظالم،  فيه.
 عيوب املنهج التارخيي 7. 3

إننا كما جند للمنهج التارخيي أنصاره املشيدين به، الذين يرون أنه منهج حماك 
لقوانني العلم وآليات مالحظته وفحصه ودراسته، فكذلك له خصوم تتبعوه وبينوا عيوبه، 

 فمن تلك العيوب:
  بني األدب والسياسة، والوقوف عند حيوات امللوك واألمراء، وجعل الربط احلتمي

 حياة األدابء مرتبطة هبم ارتباط الظل ابلشاخص.
  ألهنا مجيعا تعكس ظروف  ؛هائبني النصوص مجيعا جيدها ورديهذا املنهج يساوي

 العصر وطوابعه. 
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 التارخيي اجلامد الدرس واالنتقال ابألدب إىل ،يؤدي هذا املنهج إىل جفاف الذوق 
 (.1998)عبود، 

  االستقراء الناقص الذي يؤدي دائما إىل خطأ يف احلكم؛ العتماده على احلوادث
البارزة والظواهر الفذة اليت ال متثل سري احلياة الطبيعية، فأملع احلوادث وأبرز الظواهر 

 ليست أكثر داللة من احلوادث املهمة والظواهر الصغري.
 يت يصدرها يف حوادث قدمية ومسائل اترخيية ليست لدينا مجيع األحكام اجلازمة ال

 مستنداهتا، فالظن والرتجيح وترك الباب مفتوحا ملا جيد كشفه أسلم من اجلزم والقطع.
  التعميم العلمي الذي أوقعهم فيه تطبيق نظرية دارون والنشوء واالرتقاء، ومل ينتبه إىل

 أن األدب غري العلم.
  واعتبارها من آاثر البيئة والظروف احمليطة  ،ايت الشخصيةعدم فسح جمال للعبقر

 (.1966 )قطب، ابملبدع.

 . االستنتاجات 5
هذا البحث أن اإلنسان ابن بيئته، وأن األديب البد أن يتأثر ابلظروف احمليطة  يؤكد

به، وأن للمنهج التارخيي قيمة كبرية وأمهية ابلغة، فهو يعيننا على دراسة تطور الفكر واللغة، 
 .إذا ما قاران مثال بني شاعرين من بيئة واحدة أو يف عصرين خمتلفني

يضيء جوانب  ،دراسة األدب كمنهج خارجي كما أن املنهج التارخيي جيد يف
 .ويبني أمناطه وأشكاله وحتوالته ،ويكشف املعىن العام لألدب ،النص
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األسرار الفنية، واالنزايحات اللغوية، واملغامرات دراسة الطبيعة اجملازية لألدب، و أما 
الذي ال  ،دراستها هبذا املنهج اخلارجيو  ،إن من العبث البحث عن جتلياهتاالتشكيلية، ف

 ،وال يقوى على معاجلتها، بل رمبا أضعف صلتنا ابلنصوص ،يتصل ابلنصوص األدبية
تعبري عنها، واحلقيقة أن العمل األديب أتويل و  ،فنتصور أن النص معادل لعواطف صاحبه

 وليس ترمجة هلا .  ،للعاطفة
الفين، بد أن يكون معه قسط من املنهج  فال ،إن املنهج التارخيي ال يستقل بنفسه

فالتذوق واحلكم ودراسة اخلصائص الفنية ضرورة يف كل مرحلة، فمن أراد دراسة األطوار 
مث  ،وسيجمع نصوصه من مصادرها ،فإنه سيتتبعه منذ نشأته ،التارخيية لفن من الفنون

 .تبها ترتيبا اترخييا قبل دراستهاير 
البواعث و  ،فإن أخطر خماطر املنهج التارخيي إلغاء قيمة اخلصائص ،وأخريا

وهو أمر  ،الظروف احمليطة ابملبدعو  ،حسباهنا من آاثر البيئةو  ،إغفال العبقريةو  ،الشخصية
 .فيه مغالطة كبرية
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