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  خطة البحث

  مقدمة للتسجيل في الدكتوراه

  حول عنوان

 

  

  ةـليـة تحليـدراس
  

   الباحثة

  نعيمة تشودري

  

  تحت اشراف

  الدكتور شمس كمال انجم
  ستاذ المشارك ورئيس القسماأل

 

  

  وآدابها قسم اللغة العربية
  راجوري، ،جامعة بابا غالم شاه بادشاه
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  ه حسين وآراؤه النقدية دراسة تحليليةالدكتور ط
  

    التمهيد 
 

كان الشعر والنثر العربي في العصر العثماني يرزحان تحت أغالل الجناس   
شعراء و أدبـاء كبـار    اهللا لهما أن قيض غيرها من أغالل البديع إلىو الطباق و

ـ   جع الذين قاموا بجهود جبارة في تحرير اللغة العربية و أسلوبها من عوائـق الس
والبديع و كان من بين هؤالء األدباء والشعراء المرموقين عميد األدب العربـي،  

بدوره قام بجهود جبارة في  الذيالناقد البصير والكاتب الكبير الدكتور طه حسين 
التي كانـت تخلـب    عن مقاالته األدبية والسياسية ا الثقيلةتحرير اللغة من قيوده

اهتم أيضاً بكتابة القصة بأسلوب بارع  و طريف  ته البيانية كماقلوب قرائه بمقدر
وقام بتصوير الحياة المصرية في كثير من قصصه الطويلة مثل األيـام و دعـاء   

منهجاً جديداً في األدب و النقد بداية من شجرة البؤس وشهرزاد وانتهج و الكروان 
كتبه  ا منوغيره" في الشعر الجاهلي"و" حديث األربعاء"و "ذكري أبي العالء" كتابه

  .في صفوف أدباء مصرالعلمية وألدبية التي جعلته اسما المعا 

  نبذة عن حياة الدكتور طه حسين

ولد عميد األدب العربي الدكتور طه حسين في قرية عزبة الكيلو بمحافظة 
كتاب القرية، ثم انتقل في م و تلقى دروسه األولى 1889مصر عام بصعيد  يانمال

معظم شيوخ  ، تبرم بمحاضراتم1902يف بالقاهرة عام للدراسة في األزهر الشر
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م ونـال منهـا درجـة    1908الجامعة األهلية الوليدة منذ األزهر فأخذ يتردد على
الجامعة  بي العالء وكانت اول كتاب قدم إلىأ عنبحثه  م على1914عام العالمية 

  .منحتها الجامعة المصرية رسالة الدكتوراه و اول

 لىع فرنسا و هناك نال درجة الدكتوراه م إلى1914 ثم أوفد في نفس العام
ثم دبلوم الدراسات العلياء فـى التـاريخ القـديم سـنة     ) فلسفة ابن خلدون(بحثه 

لـالدب   ثم عاد إلى مصر فعمل مدرسا للتاريخ القديم بالجامعة ثم أستاذاً. م1919
األداب  م ثم عين عميدا لكلية1922الحكومة سنة  لىالعربي حين ضمت الجامعة إ

ثـم   1936ليها سنة أعيد إم ثم أخرج من الجامعة فى عهد صدقي ثم 1930سنة 
م ثم عين مستشارا فنيـا لـوزارة المعـارف سـنة     1938انتخب عميدا لها سنة 

م ثم خلف لطفـي السـيد فـي    1961و نال جائزة الدولة التقديرية سنة . م1950
بعميد لمعاصرين و قد لقب وهو من خيرة الكتاب والنقاد ا . المجمع اللغوي ئاسةر

  .م1973أكتوبر  28توفي يوم األحد . األدب العربي

  

Importance of the Topic 
وعـة الموضـأهمي  

 
الناقد البصير و األديب الكبير الدكتور طه حسين حياته كلها في جهد  قضى  

. نهضة أدبيـة كبيـرة   ح في سبيل توجيه األدب العربي إلىو جهاد و نضال وكفا
ية األدبية الحديثة و واحـد  ون شك من أعظم الشخصيات في الحركة العربوهو بد

وألف كتبا كثيرة فـى  . من أهم إن لم يكن أهم المفكرين العرب فى القرن العشرين
  .النقديةيته األدبية وخاللها عبقر ى مناألدب والنقد تتجل



4 

 

فى الجمال أنه يتحدث فيها عن قضية  نرى على كتبهلقي نظرة عابرة ن فلما
و  اللغـة  قضـية  ياة و األدب والمجتع واألدب و الح دب و الفن و عن قضيةاأل

مع النقد  تعاملال ا فىانتهج منهجا أدبيا رفيعاقيعية والعامية و االدب والو الشعر و
يب الفنيـة المالئمـة للعصـر    ه من أفضل االسالوالحوار و يرا الرمزيةب األدب

كثيـرا   نفى عر الجاهلي والتى على أساسهانتحال فى الشالحديث، ويقدم نظرية اال
ل وكما أنه آمن بحرية األديـب فـى تنـا    .شك فى كثير منهامن شعر الجاهلية و

خالقيـا  أ ا أو سياسيا أو دينيا أوجتماعيا نهما كام قيدخضوع ألي  عه دونموضو
 نه أنالذى من شـأ  صبالخ األصيل وجه االدب و النقد فى اإلتجاهي ستطاع أنوا

ـ  نتاج األدبي العربي فى صدر الركب العالمى أناال يرفع ه إلـى المسـتوى   يرفع
  :التي اشتملت على آرائه النقدية كالتالي وكتبه. االنساني

 جامعـة  . (في الجامعة األهلية م رسالة الدكتوراه1915أبي العالء، ذكرى
  .وهي تصويرا استعداد علميا واضحا ألحكام أدبية جديدة )القاهرة اآلن

  ة و يسـف لخلدون االجتماعية، تعالج هذه الرسـالة المشـاكل الف  فلسفة ابن
 .االجتماعية

 صحف مختارة من الشعر التمثيلي عند اليونان. 

 بي العالءأ تجديد ذكرى و مع أبي العالء فى سجنه. 

 م أحدث ضجة كبيرة و رفعت 1926بعد نشر فى عام . فى الشعر الجاهلى
حب الكتاب من منافذ البيع قضائية ضد طه حسين فأمرت النيابة بس دعوى

 .قفت توزيعهوأو
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   األيام، ثالثة أجزاء وهي رواية تتناول حياته الذاتية و نشرت مسلسلة فـى
 .مجلة الهالل وترجمت إلى معظم لغات العالم

  م، وقد جلب عليه هـذا الكتـاب   1949المعذبون فى األرض نشر فى عام
ل البوليس السياسي انظار رجا محطمن المتاعب و المشاكل وجعله الكثير 

 .حيث صودر ومنع دخوله إلي القاهرة

  ثالثة أجزاء) م1925(حديث األربعاء، نشر فى. 

 عريضة وهو من أشهر كتبه وفيه يضع الخطوط ال. مستقبل الثقافة فى مصر
 .التربويلروئيته لالصالح 

 م، يعد هذا الكتاب مـن دعـائم   1945نشر عام  .فصول فى األدب والنقد
 .النقد واألدب في العصر الحديثالدراسات في 

 هذا الكتاب عبارة عن محاضرات قيمة عن النثر .من حديث الشعر والنثر 
العربي في القرنين الثاني والثالث الهجريين وعن الحياة األروبية في القرن 

م والبحترري وابن الرومي تغنى الثالث ودراسات شاملة عن شعر أبي تما
 .الكتب ن الكثير من المراجع وأمهاتع

 م1945نشر عام   جنة الشوك 

 مصـر   م ، وهو دراسة عن شـاعرى 1933عام نشر فى  :حافظ وشوقي
 .براهيماالكبيرين أحمد شوقي وحافظ 



6 

 

  بألوان(اب المعروف تالكوهو ) م1935(الحياة األدبية فى جزيرة العرب (
دراسة تعمق واستقضاء ألوان مختلفة من األدب على تباعد العصور  يشمل

  .وتباين األجيال

Justification  
  سبب اختيار الموضوع

ذاع صيته فـي   يعد الدكتور طه حسين في طالئع أدباء مصر ونقادها وقد
كأديب كبير خدم األدب العربي بكتاباته األدبية طوال حياته  العالم العربي وخارجه

حياته العلمية بدأها كناقـد بـارز    قة أن الدكتور طه حسين منذ أن بدأقيولكن الح
الكتاب الذي أحدث ضـجة   و هو. انطالقا من كتابه المعروف في الشعر الجاهلي

الكتـاب   علمية إلى ان حوكم طه حسين فصودرت جميع نسخساط الكبيرة فى األو
نظر إلـى  يدون أن  هدكتور طه حسين تربى ونشأ على أداء مقولتن الأ ننسى وال
. ع آرائه فى االدب و النقد بكل جرأة و شـجاعة عبر عن جميف أحد وعدائه، مةمال

 جنة الشوك وحديث األربعاء و الشعر الجاهلي وفصول فى األدب و النقـد وكتابه 
 يئة بأرائه فى األدب والنقد ولكنوغيرها من كتبه العلمية مل وحديث الشعر والنثر

طه حيسن كناقد عربي  شتهرهذا الموضوع فلم يوا كثيرا بم يهتمالعلماء والباحثين ل
كيز على جمع أرائه النقدية من وراء اختيار هذا الموضوع التر هدفنست فبالتالى 

العلم الكبير كناقد عربي  ن نبرز هذانستطيع أ كتبه و األدبية لكي ثنايار فى المبعث
  .ثراء النقد االدبي عند العربفى إ كبير له دور

  نهج البحثم

في دراستى هذه سوف أعتمد على مؤلفات الدكتور طه حسين و على كافة 
خرى لمكتبات األالجامعة بصفة خاصة و المصادر والمراجع الميسرة فى مكتبتي ا
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ـ نترنالمواقع المتوفرة فـى اإل نب االستفادة من االمتواجدة فى البالد إلى ج ت إذا ي
  .اقتضت الحاجة

Tentative Chapterization   

  خطة البحث          

  .في تطور األدب العربي الحديث :الباب األول

  .في حياة طه حسين و آثاره :الباب الثاني

  .فى تطوير األدب العربي الحديث مساهمة طه حسين :الباب الثالث

  .دراسة تحليلية آلرائه فى األدب :الباب الرابع 

  .دراسة تحليلية آلرائه فى النقد :الباب الخامس

  :الخاتمة  
  

              Primary Sources:المصادر و المراجع

  :سوف أعتمد فى البحث عن هذا الموضوع على المصادر التالية

 م1947 عام القاهرة، عثمان، دار المعارف، ىالفتنة الكبر. 

  ،م1953دار المعارف، القاهرة، عام الفتنة الكبرى علي وبنوه. 

 ،م1925لقاهرة، عام دار المعارف، ا في الشعر الجاهلي. 
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 م1933دار المعارف، القاهرة، عام ) ثالثة(األيام. 

 م1934 عام، القاهرة ،دار المعارف الكروان، ءدعا. 

 ،م1944 عام ،دار المعارف شجرة البؤس. 

 ،1949عام  ،القاهرة ،دار المعارف المعذبون فى األرض. 

  ،م1933 عام، بمصر، دار المعارفعلي هامش السيرة. 

 م1925 عام، القاهرة، دار المعارف بعاء،حديث األر. 

 ،م1936، عام القاهرة ،دار المعارف من حديث الشعر والنثر. 

  م1938مستقبل الثقافة فى مصر، دار المعارف، القاهرة، عام. 

 م1959آة اإلسالم، دار المعارف، القاهرة،عام مر. 

  م1960الشيخان، دار المعارف، القاهرة، عام. 

 م1950معارف، القاهرة، عام الوعد الحق، دار ال. 

  م1935جنة الشوك، دار المعارف، القاهرة، عام. 

  م1935مع أبي العالء فى سجنه، دار المعارف، القاهرة، عام. 

 فى تجديد ذكري أبى العالء، دار المعارف، مصر. 

  م1937مع المتنبي، دار المعارف، مصر، عام. 

  م1933حافظ و شوقى، دار المعارف، القاهرة، عام. 

 م1951الحب الضائع، دار المعارف، القاهرة، عام. 

  م1935من بعيد، دار المعارف، القاهرة، عام. 

 كتب ومؤلفون، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان. 
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                              Secondary Sources:المصادر الثانوية

 م1977،طه حسين أديبا و ناقدا، يحي شامي، دار الفكر العربي، بيروت. 

 م2005لنقد المنهجي عند طه حسين، محمد شنوفي،تطورا. 

  لكتاب القاهرة، مصر، لدراسة نقد طه حسين، جابر عصفور، الهيئة العامة المصرية
 .م1983

  طه حسين ناقدا، عبد الوارث عبد المنعم الحداد، مطبعة مجلس دائرة المعارف
 .م1978النظامية،

 ء ، محمود مهدي استانبولى، المكتب االسالمي، لماء واالدباطه حسين فى ميزان الع
 .م1983بيروت، 

 سوقى، دار المعارف، مصردطه حسين يتحدث عن أعالم عصره، محمد ال. 

  ،اسلوب طه حسين فى ضوء الدرس اللغوي الحديث، زهران البدراوي، دار المعارف
 .القاهرة

 هرةطه حسين فكر متجدد، سامح كريم، الدار المصرية اللبنانية،القا. 

 طه حسين فى الضحى من شبابه، عبدالمنعم القباني. 

  ،م1987طه حسين بصيرا، محمد صادق الكاشف، مكتبة الخانجى، القاهرة. 

 طه حسين، خيري شلبي ةمحاكم. 

 م1988، داب، بيروتد مطلع القرن، عبد العزيز المقالح، دار اآلعمالقة عن. 

  والنشر  ةاالتصال للطباع ئي،الحرية فى فكر طه حسين، ماجد السامراالثقافة و
 .م1996، 7والتوزيع، دمشق، طبعة 

 تاريخ األدب العربي المعاصر فى مصر، دكتور شوقى ضيف،دار المعارف، مصر. 
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 خوري، دار الجيلافى تاريخ األدب العربي، األدب الحديث، حنا الف الجامع. 

 ة ، القاهر 2ين ط طه حس .وجرافيةيأعالم األدب المعاصر، سلسلة بيوجرافية نقدية ببل
 .م1982بيروت و 

  الزيات،حسن تاريخ األدب العربي، أحمد 

 يرباوزص النقد األدبي عند طه حسين، سالم شيخ خصائ. 

 م1987 لكتاب، القاهرة،لة العامة ئ، الهيالمرايا المتجاورة. 

 ،م2007ماذا يبقى من طه حسين،سامع كريم ،الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر. 

      Cachina, p., Taha Husayn: His place in the Egyptian Literary  
     Renaissance.London,1956.   
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