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 شعبة الدراسات العربية 
 مناهج نقدية حديثة 

 الرابع الفصل 
 األستاذ: عبد الغني حسني 

  

  
 المنهج التاريخ 

 

  أروبا خالل القرن الثامن عش  ( 1
 
  ف

 : نشأة الوع  التاريخ 

بداية   أروب مرتبطا بتصاعد الوعي القومي يف  الذي كان    بظهور الوعي التارخيي   املنهج التارخيي يف النقد   يرتبط ظهور
 : ها لعلوم ومعارف خمتلفة أمهها الفلسفة وعلم اللغة والبيولوجياموج   ، و من القرن الثامن عشر

الدراسففي   نزعة حنو  اللغوية   ات جمال  الثامن عشر  القرن  بداية من  اللغة    ظهرت  بتاريخ  من خالل االهتمام 
احتضنتها   اليت  واملقارنة  التارخيية  اللغوية  مث بتوجهها حنو  جيا  الفيلولو الدراسات  القدمية وحتقيقها  الدينية  النصوص  دراسة 

 . فكان من نتائج ذلك إحياء الرتاث األديب الغريب والعناية بتحقيقه وتنقيحه.االنتقال من ذلك إىل حتقيق النصوص األدبية
أساس التطور اخلطي تقوم على دارون اليت  ل  النشوء واالرتقاءنظرية    من خالل   جمال العلوموجتلى هذا الوعي يف 

 . للحياة، واخلضوع لقانون طبيعي حتمي يفرض هذا التطور، يتمثل يف البقاء لألقوى
منوذجا للوعي التارخيي بثورته على مجود الكالسية من منطلق إميانه   املذهب الرومانسيل  مث    الفلسفةجمال  ويف  

. وانعكس ذلك على نظرته إىل دة هبا إىل املاضيوسريها يف شكل خطي بدل العو   بتطور حركة التاريخ والفكر اإلنساين
أي يف ارتباطه حبركة التاريخ وتطوره. ومل يكن ،  ال ميكن فهمه إال يف اترخييتهالذي  اإلنتاج الفكري واألديب والفين  طبيعة  

واألديبة الفرنسية مدام   ، وهو رائد املدرسة التارخيية يف األدب،غريبا أن يكون الفيلولوجي األملاين فريديريك فون شليجل
مانسية يف جمال األدب، مبا تتضمنه من وعي حبركة التاريخ ومترد على قوانني الداعني إىل الرو ملفكرين  يف طليعة ادوستايل  

التارخيي واملقارن يف دراسة اللغات اإلنسانية، وهو املنهج الذي بسط   ملنهجيف ذلك بال شك ب  ْينالعصر الكالسي، متأثر 
، إضافة إىل التوجه العام للرومانسية ونظرهتا ى جمال الدراسات اللغوية يف أملانيا خاصة خالل القرن التاسع عشرهيمنته عل

 . حلركة التاريخ وثورهتا على قواعد الكالسية
الكالسي من سلطة وفكر  يرتبط بلوجود  ما  الرومانسية بلثورات االجتماعية وبلتمرد على كل  وكان الرتباط 

ارتباطا يف أدبه  فيكتور هوجو  . وهو ما يفسر لنا ارتباط كاتب رومانسي كبري كبجملتمع ر كبري على ربط األدب  وأدب... أث
 . بلثورة الفرنسيةوثيقا  

 للفلسفة الوضعيةوإضافة إىل الوعي التارخيي الذي كان مهيمنا على جماالت املعرفة يف القرن التاسع عشر، كان 
، لثورهتا على امليتافيزيقا وإمياهنا بلتفسري العلمي للظواهر. التوجه حنو الدراسة العلمية لألدبأيضا يف    أوغست كونت أثرمع  

نشأته وهو موقف عززه املنهج التجرييب يف العلوم الدقيقة كالبيولوجيا والفيزايء، فصارت دراسة األدب تتجه حنو تفسري  
 يف ظل عوامل موضوعية جتعل شكله حتميا. تفسريا علميا  
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: الد( 2  
 راسة األدبية قبل ظهور المنهج التاريخ 

قائما على التعريف بلكت اب وأعماهلم،   ما يسمى بلعصر الرومانسياألدبية قبل  كان االجتاه السائد للدراسات  
مع ذكر مناذج من أدهبم، فلم تكن تستند إىل منهج نقدي ذي مبادئ واضحة تقوم على حتليل األعمال األدبية وتفسريها. 

ديفيد بريكينز يف مقال له حول "التاريخ األديب واملذهب التارخيي" ضمن موسوعة كمربدج يف   ذلك الكاتب    وقد أوضح
النقد األديب يف قوله: "كانت تلك األعمال تقوم بتعديد كل ما هو معروف عن كل مؤلف يف اجملاالت املختلفة لألدب 

ك، وبرتتيب املؤلفني يف جمموعات حسب التعاقب الراقي والتاريخ والفلسفة وفقه اللغة الكالسيكي والالهوت وما أشبه ذل
( ال يتجاوز كثريا هذا الشكل. 81-1774الزمين )...( ويكاد الكتاب العظيم لتوماس وارتون اتريخ الشعر اإلجنليزي ) 

 (. 550، ص 5فأغلبه سرد للتواريخ وعناوين الكتب" )موسوعة كمربدج، ج 
تمع هو كتاب فريديريك شليجل عن اتريخ الشعر اليوانين رصد تطور األدب يف عالقته بجملوكان أول كتاب ي

. وبذلك فقد بدأ الرومانسيون يف أملانيا وغريها من البلدان، كإجنلرتا وفرنسا، يف وضع مبادئ املنهج 1798والروماين سنة 
ء فرتة معينة نتيجة التارخيي وأسسه، فحدد الشاعر اإلجنليزي شيللي مفهوم العصر األديب بلتشابه غري املقصود بني أدب

خلضوعهم لعوامل مشرتكة: "ال بد من وجود تشابه جيمع كت اب عصر حمدد، ال يكون تشاهبا مقصودا إبرادهتم. فال ميكن 
" )موسوعة هلم اهلروب من اخلضوع للتأثريات املشرتكة اليت تنبع من جمموعة ال هنائية من ظروف ذلك الزمن الذي يعيشون فيه

 (. 553، ص 5كمربدج، ج 
املتمثلة يف التطور اخلطي اليت قام عليها املنهج التارخيي يف دراسة األدب، و الرومانسيون أهم املبادئ  هكذا وضع و 

، أمثال مدام دوستايل وكولريدج هم، حيث تبلور عند بعضلألدب وارتباطه بلعصر ارتباطا حتميا، وتفسري نشأته تفسريا سببيا
ومن مث أصبحت الغاية من دراسة ون إىل األدب على أنه تعبري مباشر عن العصر.  وشليجل، مفهوم االنعكاس، فصاروا ينظر 

هبدف الوصول إىل الغاية األمسى وهي معرفة التطور البشري األدب ال تنفصل عن السعي إىل معرفة العصر وخصائصه،  
أن التاريخ نفسه وروح العصر يساعدان بشكل كبري يف فهم األعمال األدبية.    الذي يعد األدب جزءا منه. يضاف إىل ذلك 

 وهو ما يعد تطورا كبريا يف منهج أتريخ األدب مقارنة مع ما كان سائدا خالل العصر الكالسي.
واهتمامها بجلوانب  وقوانينه،  العقل  للعاطفة على حساب  احنيازها  للرومانسية يف  العام  التوجه  فإن  ومع ذلك 
اجلمالية يف العمل األديب وبملوهبة الفردية وبلبعد التخييلي لألدب كان مينعها من اعتماد منهج علمي يف النقد بلشكل 
 الذي تبلور عليه بعد ذلك مع نقاد اترخييني برزين أمثال فرديناند برونتيري وغوستاف النسون وسانت بيف وهيبوليت تني. 

 
  ورواده(  3

 : مبادئ المنهج التاريخ 

أثر بلغ يف التحول الذي شهده   ، وتراجع املذهب الرومانسيومنهجه التجرييباحلديث  روح العلم  يمنة  ان هلك
يعدون مؤسسني حقيقيني للمنهج التارخيي يف النقد الفرنسيني الذين  نقاد  طائفة من الالنقد األديب بعد الفرتة الكالسية مع  

 . وهيبوليت تنيهم: فرديناند برونتيري وسانت بيف  و   ،األديب
فقد أخذ هؤالء املبادئ اليت أرساها الرومانسيون يف أترخيهم لألدب وأضافوا إليها ما ينسجم مع روح العلم احلديث، 

والعصر، من   ليؤسسوا منهجا اترخييا علميا يف النقد يعتمد على تفسري نشأة األعمال األدبية يف ظل عوامل التاريخ والبيئة
 وبذلك كان املنهج التارخيي أول املناهج النقدية احلديثة.  هلاته العوامل.  منطلق كونه نتاجا حتميا 

أول انقد يدعو إىل االستفادة من نظرية النشوء واالرتقاء    Ferdinand Brunetièreويعد فرديناند برونتيري  
ع األدبية مبا يؤدي إىل حتول تدرجيي يف األنوا لدارون وتطبيقها على دراسة األدب، حيث رأى أن حتمية التطور تؤدي إىل  
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أفوهلا وإىل ظهور أنواع جديدة حتمل داخلها خصائص األنواع السابقة، وألف يف تفسري هذه الفكرة جملدات حتمل عنوان 
  فيها أن النوع األديب يولد بسيطا مث يتطور ويكتمل ليتحلل ويفسح اجملال أمام نوع آخر. "تطور أنواع األدب" بني  

جتاوز منهج مدام دوستايل اليت كانت تدرس األدب يف   على  عملفقد    Sainte-Beuve  سانت بيف أما  
هلذا كان يهتم بكل ما يتصل بألديب من بيئة وثقافة و   .على واقعه، فجعل يدرسه يف داللته على مؤلفهاملباشرة  داللته  

، ومطلقا انعكاس لشخصية األديبن األدب  ب منه  إمياان    وأسرة وعالقات اجتماعية وصفات جسمية وأحوال نفسية...
". وكان من نتائج هذا املنهج ربطه بني اإلنتاج األديب واجلنس البشري، ما تكون الشجرة يكون مثرهاك عبارته الشهرية: "

 . اآلري على غريه من األجناس  تفوق أدب اآلريني )األروبيني( على الساميني بسبب تفوق اجلنسب  فحكم
ومتأثرا بفكاره، لكنه كان أكثر سانت بيف  ل  اتلميذ   Hippolyte Adolphe Taine  هيبوليت تنيوكان  

 ا حتميد األدب نتاجا  ع  ينطلق من مبدإ احلتمية الذي ي     ميال إىل قوانني العلم، فسعى إىل أتسيس منهج وضعي يف النقد 
من نظرية  قوله مبفهوم احلتميةيف  تني   فاداست  . وقد: البيئة والعصر واجلنس، وال مكان فيه للموهبة الفرديةعوامل هي  لثالثة

يتجاوز دراسة حياة األديب إىل دراسة بيئته   ه هذا جعلو   .ومن مفهوم احلتمية التارخيية يف الفكر املاركسيدارون  التطور ل 
 . لتفسري ما جيعل األدب حتمياالبشري،  ( وعصره )الظروف السياسية واالجتماعية( وجنسه  واجلغرافيا)كاملناخ  

أهم نقاد الذي يعد     Gustave Lanson  النسونويف بداية القرن العشرين تطور هذا املنهج مع غوستاف  
يف مقالته املطولة "منهج البحث   مبادئ منهجه  فصل  النقد العريب احلديث. وقد   وأكثر النقاد التارخييني أتثريا يف   هذا املنهج
منهجه بنه "املنهج التارخيي" الذي يلتقي مع التاريخ العام يف أن مادهتما معا هي املاضي، لكن فيها  حدد  اليت    يف األدب"

 اتريخ األدب ميتاز بن موضوعه ليس هو املاضي فقط بل احلاضر أيضا، بسبب أتثري عصر أديب يف عصر آخر. 
النسون إىل دراسة األدب يف داللته على العصر يف خمتلف جوانبه: "حنن ندرس اتريخ النفس اإلنسانية ودعا  

واحلضارة القومية يف مظاهرها األدبية )...( وحنن إمنا حناول دائما أن نصل إىل حركة األفكار واحلياة خالل األسلوب" 
. وهذا يعين (399نهجي عند العرب، حممد مندور، ص)منهج البحث يف اتريخ األدب، النسون، ضمن كتاب: النقد امل

 النظر إىل األدب بوصفه "وثيقة اترخيية"، لكنها متتاز عن بقية واثئق التاريخ مبا تثريه فينا من إحساس فين ومجايل. 
"، منتقدا بذلك ما قام به روح العلما مساه "ويقوم الطابع العلمي للمنهج الذي يقرتحه النسون على األخذ مب

موعة من اإلجراءات اليت مساها "املنهج العملي" جمالنسون  . وهكذا حدد  رونتيري من تطبيق صارم لنظرية الطور على األدبب
التأثري"   . وهي إجراءات تسعى إىل حتقيق علمية النقد وموضوعيتهاألدبية  يف دراسة النصوص  وختليصه مما مساه "النقد 

هذه   من إىل الكشف عن عالقة األدب مبحيطه التارخيي واالجتماعي، و عى كما تس،  (396" )النسون:  يو"النقد التقرير 
 :اإلجراءات
 صحتها وخلوها من التشويه ، ومن  نسبة النصوص إىل أصحاهباالتحقق من   −
 اتريخ النص وما طرأ على طبعاته من تغيري دراسة   −
 األديب بوصفه وثيقة اترخيية وفنيةالقيمة املعنوية والفنية للنص  دراسة   −
 لفهم النص األديب حياة األديب والعوامل املؤثرة فيها  دراسة   −
 أتثري النص يف الواقع دراسة   −

يقول يف هذا السياق: "إن معرفة نص ما هي أوال املعرفة بوجوده )...( مث هي أن نتساءل بلنسبة لذلك النص 
 عدة أسئلة )...(: 

منسوب خطأ إىل غري صاحبه أم أنه نص منتح ل هل نسبة النص صحيحة؟ وإذا مل تكن صحيحة، فهل النص   .1
 بكمله؟ 
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 هل النص نقي كامل خال من التغيري أو التشويه أو النقص؟ )...( .2
 ما هو اتريخ النص؟ )...(  .3
 كيف تغري النص منذ الطبعة األوىل إىل الطبعة األخرية اليت طبعها املؤلف؟  .4
 ؟ )...( كيف تكو ن النص من أول تسويدة إىل الطبعة األوىل .5
 املعىن احلريف للنص )...(  1مث نقي م  .6
 وبعد ذلك نقي م املعىن األديب للنص، أي حندد ما فيه من قيم عقلية وعاطفية وفنية )...(  .7
كيف تكو ن املؤلف األديب؟ أي نوع من األمزجة استجاب ألي نوع من املالبسات فخلقه؟ حياة املؤلف هي اليت  .8

 تكو ن؟ هذا ما خيربان به البحث يف املصادر )...( تنبئنا عن ذلك. مث من أي املواد  
 )...(   أي جناح القى املؤلَّف؟ وأي أتثري كان له؟ .9

هذه هي العمليات األساسية اليت تؤدي بنا إىل املعرفة الدقيقة الكاملة بلكتاب )...( مث نطبق تلك العمليات 
تب تبعا ملا بينها من وشائج يف املوضوع ويف الصياغة. على الكتب األخرى للمؤلف وعلى كتب املؤلفني اآلخرين، وجنمع الك

العقلية  التيارات  اتريخ  نضع  واإلحساسات  األفكار  وبتسلسل  األدبية،  الفنون  اتريخ  نضع  الصياغات  تسلسل  وبفضل 
نفوس   . وبملشاركة يف بعض األلوان وبعض املناحي الفنية املشرتكة بني الكتب اليت من نوع أديب واحد ومن2واألخالقية

 (. 411خمتلفة نضع اتريخ عصور الذوق" )النسون:  
التارخيي ووضع له إجراءات دقيقة   املنهج  العلم"، و هكذا يكون النسون قد طور  تنظر إىل جانبه  أتخذ "بروح 

ا عن الذوق الفين السائد يف عصر   . هالتارخيي والتكويين دون أن تغفل جانبه الفين، مع جعل هذا األخري معرب 
 املرتكزات واملبادئ املشرتكة بني أبرز رواده، وهي:ون هذا املنهج قائما على مجلة من  ومن مث يك

 دراسة األدب بوصفه وثيقة اترخيية وشخصية تعرب عن شخصية األديب وعصره  −
 التزام التفسري العلمي لنشأة األدب يف ظل مبدأ احلتمية الذي يقضي بكونه نتاجا حتميا لظروف إنتاجه.  −
التفسريي للنقد، من حيث كونه يسعى إىل تفسري نشأة األنواع والتيارات األدبية وتطورها يف ظل ظروف الطابع   −

 البيئة والعصر واجلنس والشخصية.
 االهتمام مبضمون العمل األديب، بلنظر إىل كونه وثيقة اترخيية، مع دعوة النسون إىل االهتمام جبوانبه الفنية أيضا.  −

 جماالت الدراسة التارخيية لألدب متعددة، تشمل ما يلي: وهذه املبادئ جتعل  
عن طريق االهتمام بدراسة النص األديب يف ضوء االجتاه الذي ميثله، ويف عالقته بلعصر، لكون   دراسة النص:  −

واتريخ إنتاجه ونسبته  ته  االهتمام بصحوتشمل هذه الدراسة أيضا حتقيق النص و   النص انعكاسا للعصر وظروفه.
 نتمي إليه. يفه والعصر الذي  إىل مؤل

يف عالقتها بلعوامل   األشكال األدبية وتطورهادراسة  االهتمام ب تؤدي دراسة النصوص املفردة إىل    دراسة األشكال: −
 املسامهة يف ذلك. وهو ما ينتج عنه كتابة اتريخ لتطور األشكال واألنواع األدبية.

يؤدي أتريخ األشكال األدبية إىل معرفة تطور املدارس واالجتاهات األدبية من عصر إىل   دراسة املدرسة األدبية: −
 عصر، والوقوف على مسامهتها يف تطور اتريخ األدب. 

ينتج عن كتابة اتريخ للمدارس واالجتاهات معرفة اإلنتاج األديب لكل عصر، ومسامهة العوامل   ب العصر: دراسة أد −
 اخلارجية يف تطوره. 

 
 الصواب: نقّوم  1
 الصواب: الُخلُقية  2
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كونه أول منهج نقدي حديث كبرية تتمثل يف  أمهية   هذه اجملاالت واملبادئ اليت تقوم عليها جتعل للمنهج التارخيي 
ل منهج يبحث يف مسألة األنواع األدبية وتطورها. وهو ما جعله منهجا صاحلا وأو يعتمد إجراءات دقيقة يف دراسة األدب،  

أبرز االنتقادات اليت وجهت إليه، واليت تتلخص يف فإنه ال بد من اإلشارة إىل  جدا يف جمال تدريس األدب. ومع ذلك  
 : نقطتني مها

أكثر من اهتمامه بلنص   التاريخ والبيئة وحياة األديب يف    فاملنهج التارخيي يهتم بلبحث   :إمهال النص −
األديب ذاته. وحىت عندما يهتم بلنص فإنه ينصرف إىل املضمون أكثر من انصرافه ألسلوب التعبري. وينتج 

امينها على العصر، عمل الناقد التارخيي ال يتجاوز تفسري نشأة األعمال األدبية وداللة مض  عن ذلك أن 
املنهج   هذا  يفتقد  اليت متكن  إىلإذ  النص و من    هاألدوات  واجلمالي  هالكشف عن جوانبحتليل  ، ةالفنية 

 . والوقوف على قيمته اإلبداعية
العصر ربطا حتميا جيعل  يربط املنهج التارخيي بني    مبدأ احلتمية: − السياسة ازدهار  حياة األدب وحياة 

 يف ازدهار األدب واحنطاطه، كما يهمل عامال أساسا متحكما يف اإلبداع األديب متحكمنْي   ها واحنطاط 
ينتمون إىل عصر واحد  أدبء  اإلبداع بني  فروقا واضحة يف درجة  اليت جتعل  الفردية  املوهبة  يتمثل يف 

 وخيضعون ملؤثرات متشاهبة. 
 

4 ) :   النقد العرب  
 
  ف

 المنهج التاريخ 

العمل التأرخيي الذي قام ي، من خالل  تلقي النقد العريب احلديث للمنهج التارخي  ساهم االستشراق حبظ وافر يف
 إىل قد أدى ذلك  و به عدد من املستشرقني لألدب العريب، وهو ما كان ي عد منهجا جديدا يف دراسة هذا األدب وتدريسه.  

تطوير املمارسة النقدية العربية وإخراجها من طابعها التقليدي بداية من السنوات األوىل من القرن العشرين. وميكن أن نشري 
وأصدرها ضمن كتاب "اتريخ   1911و   1910حملاضرات اليت ألقاها كارلو انلينو بجلامعة املصرية سنيت  إىل ايف هذا اإلطار  

ا على أتثري البيئة على تطور األنواع األدبية ضمن ثالثة عصور هي: العصر اجلاهلي والعصر اآلداب العربية". وقد اعتمد فيه
كتاب كارل بروكلمان "اتريخ األدب العريب" الذي ظهر يف طبعته األوىل كما ميكن أن نشري إىل  اإلسالمي والعصر األموي،  

والثقافية  1900سنة   السياسية  احلياة  أيضا على أتثري  فيه  العصر  ، واعتمد  اجلاهلية إىل  تطور األدب واحنطاطه من  يف 
احلديث. ومما قاله يف ذلك: "مل يكد االزدهار احلقيقي لألدب العريب يستمر ثالثة قرون. ففي أواسط القرن العاشر امليالدي 

. نعم، حصل ازدهار لقيت الثروة املادية واحلياة العقلية اضمحالال سريع التدهور مع ذهاب الوحدة السياسية للدولة العباسية
الثالث عشر حطمت ذلك االزدهار حتطيما أخريا"  القرن  املغول يف  متأخر دام ثالثة قرون بعد ذلك، ولكن عواصف 

 (.37، ص1، ج4)بروكلمان: ط 
النزعة التأرخيية لدى النقاد العرب يف دراستهم  ظهور  وكان من اآلاثر اليت تركتها مثل هذه الدراسات االستشراقية  

بدايتها مع جرجي   ، حيث كانت تتبىن كلها مبدأ أتثري البيئة والتاريخ واجملتمع يف اإلنتاج األديب  لعريب. وهي نزعةلألدب ا
يف صيغته النهائية صدر  ألف بعض فصوله أواخر القرن التاسع عشر، و " الذي  اتريخ آداب اللغة العربيةيف كتابه "  زيدان
يستفيد من   حدد فيه منهجه على أنه "منهج اترخيي"يخ األدب العريب، و وصفه بنه أول كتاب عريب يف أتر ، و 1911سنة  

منهج املستشرقني يف أتريخ آداهبم وآداب اللغة العربية، ويقوم على دراسة أتثري التحوالت السياسية يف تطور األدب العريب 
 (. 8، ص 1)زيدان: ج

العرب"  آداب  "اتريخ  أبرزها:  العريب  األدب  أتريخ  عديدة يف  مؤلفات  لظهور  بداية  زيدان  وكان عمل جرجي 
، و"اتريخ األدب العريب" لشوقي ضيف. وهي مؤلفات نا الفاخوريو"اتريخ األدب العريب" حلملصطفى صادق الرافعي،  
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ملختلفة، رابطة هذا التطور بتحول األوضاع السياسية. ذات غاية تعليمية بألساس، تتتبع تطور األدب العريب يف عصوره ا
 وهو ما جعل الناقد شكري فيصل يسمي هذا املنهج بملنهج املدرسي. 

العريب، بل مشل أيضا  املؤلفات اليت تؤرخ لألدب  العريب مل يقتصر على  النقد  التارخيي على  املنهج  غري أن أثر 
يف   ا هلذا املنهج رائد طه حسني  البيئة والتاريخ على اإلنتاج األديب. وقد كان  الدراسات النقدية اليت تنطلق من حتمية أتثري  

و"جتديد ذكرى أيب العالء"، حيث درس يف   ، فجسد ذلك يف مقاالت وكتب خمتلفة أمهها: "حديث األربعاء" النقد العريب
ين لدراسة شخصية أيب العالء املعري الكتاب األول أثر البيئة العربية القدمية على تطور األدب العريب، وخصص كتابه الثا 

األدب بملرآة اليت تعكس صاحبها   مشبها ،  صاحبه وعن بيئتهشخصية  تعبري صادق عن  على أنه  األدب  إىل  فيه    فنظر،  وأدبه
مستدال على ذلك بنشأة الغزل يف بيئيت جند واحلجاز. وهو ما يعد تبنيا واضحا ملبادئ املنهج التارخيي الوضعي و ، وجمتمعه

 : هي  مخس مقاالت د رواده الغربيني. وقد جاءت فصول كتابه معربة عن هذا التوجه، إذ قسمه إىل  عن
 زمان أيب العالء ومكانه  −
 حياة أيب العالء  −
 أدب أيب العالء  −
 علم أيب العالء −
 فلسفة أيب العالء  −

رائدا آخر من رواد املنهج التارخيي والداعني إليه يف النقد العريب. وقد   حممد مندور وإضافة إىل طه حسني، يعد  
، حيث عرب يف تقدميه هلا عن إعجابه بملنهج العلمي النسون: منهج البحث يف األدبة ترمجته ملقال  جتلى ذلك من خالل 

 لغوستاف النسون وقدرته على تطوير النقد العريب وعلى تدريس األدب أيضا. 


