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  كلمة شكر وعرفان
  
  

احلمد والشكر هللا الذي أنعم علينا بنعمة العلم ويسر لنا عملنا هذا وسخر لنا 
 .األسباب إلجنازه

ذا علي مالحي لقبوله اإلشراف على ه ألف شكر وعرفان لألستاذ الدكتور
 . بسعة الصدر والتوجيه فيه والذي مل يبخل علي،العمل

 . لألساتذة األفاضل الذين وافقوا على مناقشة هذا العملاجلزيلالشكر
  . الشكر اخلاص لألستاذ الدكتور عبد القادر هين

 . الشكر لكل من ساهم من أصدقاء وأساتذة إلعداد هذا العمل
وا جهدا لتشجيعي ماديا ومعنويا إىل كل األساتذة والزمالء، الذين مل يدخر

  . على مواصلة البحث
  .إىل كل من علمين حرفا
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  دمـةـقـم
  

حاطة  من الصعب اإل،واسع ه حسني يف كتب األدب والنقد حديثاحلديث عن طإن 
الفلسفية، نظرا ملا خلفه من زخم فكري وأديب، حىت غدا موضوعا من و بكل آرائه النقدية
ف ال وقد نبش كي.كثري من النقاد املعاصرين له وغري املعاصرينالثارت حفيظة املوضوعات اليت أ

ألمر  املتمثل خاصة يف لغتها وأدا وهو ا اإلسالميةمبؤلفاته وشك  يف ذاكرة ماضي األمة العربية
 قصد اخلروج بنتائج مستنبطة من الواقع، تساير النظريات الذي يعنينا يف هذا البحث، أراد غربلته

حضارية وسياسية أدبية ونقدية وفلسفية وو فحاول مناقشة قضايا فكريةسفية احلديثة، الفل
، م1926الصادر يف  "يف الشعر اجلاهلي" جسد خاصة يف كتابه  تعتمد منهجا عقالنيا ت؛جديدة

باعتباره " يف األدب اجلاهلي" حتت عنوان أعاد طبعه بعد سنة من مصادرة الطبعة األوىل  الذيو
 من خاللهقراءته قراءة خاصة عامال على أن يصل  الذي حاول بالنسبة لألمة العربية، وأقدم أدب

  . يف دراسة األدبمنهج الشك الديكاريت  بضرورة انتهاج إىل إقناع قرائه
 من النقاد ممن الكثريمن أكثر املؤلفات اليت اعترض عليها "  يف الشعر اجلاهلي  "هويعد كتاب

 انطالقا من روح علمية ميزت فكره يف هذه ، طه حسني ودعا إليهرفضوا التجديد الذي محله
 نصف  عنفترة تزيد، أدت إىل اختفائه  كان سببا يف نشوء  مناظرات نقدية حوله مما،املرحلة

 فعاش آخر  بعد ذلك،قرن، ونتيجة تطور البحوث العلمية فقد أعيد االعتبار للكتاب ولصاحبه
  . حرية التعبريحياته عميدا لألدب مناضال من أجل

"  يف األدب اجلاهلي "احلركة النقدية حول كتاب طه حسني  " بـاملوسومهذا البحث و
حماولة للكشف عن أهم املواقف النقدية يف هذا الكتاب، واألسس اليت بنيت عليها، ناهيك عن 

  .النقاشات الواسعة اليت أثارها
  

  :دوافع البحث
 عنه من عقدع ذاتية وأخرى موضوعية رغم ما  دواف:ما دفعين إىل اختيار هذا املوضوع

  :دراسات أكادميية ونقدية
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أما األوىل فرغبيت يف معرفة مضمون هذا الكتاب الذي كان له الصدى األعظم يف ـ 
   .واسعةاألوساط الفكرية واألدبية، وكان سببا يف إحداث ضجة 

كانت حمل نقاش  واليت نظرة الشك اليت اعتمدها طه حسني  وأما الثانية فتتمثل يف ـ
واختبار لدى الدارسني، وقد رأيت أن أعمل على اإلدالء بتصور يف هذه اإلشكالية، معتمدا يف 

خاصة يف  ، العربذلك على قراءة ما ذهب إليه طه حسني وما وقف عنده عدد كبري من النقاد
  .  ومدى موضوعيتها يف دراسة مواقف طه حسنيالوقوف على  حقيقة هذه الضجة ومصر؛
  :شكالية املوضوعإ
 مما حدا ،كان مثار ضجة أدبية كبرية" يف األدب اجلاهلي "سبقت اإلشارة إىل أن كتاب   

خللفيات غري علمية  وهامجه  حسنياذ مواقف خمتلفة منه، فمنهم من حتامل على طهبالنقاد الخت
حاول أن منهم من كان أكثر موضوعية فه وجامله، ومنهم من ناصروألسباب شخصية، و
  .ينصف احلقيقة العلمية

  :  اآلتيةتساؤالت الطرحأمن خالل هذا الطرح ارتأيت أن  
  ؟سني يف الكتابالنقاش الذي دار بني النقاد حول مواقف طه حما مدى موضوعية  - 
يف الساحة "لييف األدب اجلاه" كتاب طه حسني حول  النقدية اآلراءصمود ما مدى  -
  األدبية؟
  ني ملنهج الشك الديكاريت ؟ما مدى  استيعاب طه حس -
  وما مدى توظيفه يف استنطاق الواقع التارخيي واألديب للشعر اجلاهلي؟ -

 مالمسة الواقع حاولتع،  هذا املوضوتناولتجم البحوث اليت ومع علمي الواسع حب
ه املسائل احليوية يف رؤية طه كثري من هذالجتاوز  مع ، برؤية شخصيةهءإثرا وتوصيفه والنقدي

  .يب العريبقة احلساسية يف منظومة الفكر األدقي الد وجتربته النقديةسنيح
  :خطة البحث
 اليت راءلتوضيح والتصحيح، انطالقا من اآلا لبحث لطرح القضايا السابقة حماواليأيت هذه ا

  .قيلت يف هذا املوضوع
 ،مخسة فصولو متهيد :الذي قسمته إىلهذا  يحبثيف حاولت اإلجابة عن هذا اإلشكال   
  .وخامتة
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انطالقا   وبصمات نظرته النقديةمعامل حياة طه حسني العلمية والثقافيةتمهيد اليف ت تناول
من ميالده ونشأته بني مسقط رأسه وتدرجه العلمي بني األزهر وجامعة القاهرة ورحلته إىل 

  وما تركته من آثار عاطفية ونزعة نقدية وما تبع ذلك من مؤلفات يف حقول معرفية،فرنسا
  .مثرية للجدلمتعددة 

االنتحال عند العرب وعند األمم القدمية على والنحل  تناولت يف الفصل األول ظاهرة 
  . وتصدي طه حسني لدراستها مبنهجه اجلديداختالفها،

 اليت وقف طه حسني من مناهج تدريس األدب يف مصرمل  تعرضت ينلفصل الثاويف ا 
 باعتبار ، يف الشعر اجلاهليهمربرات شكو كبديل هلا ديكارت واقتراحه ملنهج حنطاطوصفها باال

 بني نقادهذه املربرات اليت أدت إىل انقسام ال .ر هي غري لغة الزمن الذي قيل فيهأن لغة هذا الشع
  .مؤيد ومعارض
الشعر يف لغة    هشكارتكز عليها طه حسني  يف  اليت ناقشت املربرات  الفصل الثالث ويف
  .ه لعصرهدى متثيلميف اجلاهلي و
  .الرواةالشعوبية وقصصية والدينية والسياسية و ال:لفصل الرابع تناولت أسباب النحلاويف 

 يبىن عليها؛  واألسس اليتدثت فيه عن منهج الشك الديكاريت، أما الفصل اخلامس فقد حت
                                   .   راء املضادة وأعقبته جبملة من اآل؛ذا املنهج هلطه حسني ومربرات اختيار 

  :منهج البحث
مع  املنهج التحليلي منهج تكاملي، تصدره   علىتعتمدنظرا لطبيعة هذا البحث املتشعبة ا

  .ة بسريورة البحثاالستعانة باملنهج التارخيي ملا له من عالقة وطيد
  :صعوبات البحث
  :ات اليت واجهتين خالل إعدادي هذا البحث أذكر ما يليبالنسبة للصعوب

مما ألزمين السفر إىل اخلارج عدة مرات القتناء يف اجلزائر ـ قلة املراجع املتعلقة باملوضوع 
وقد متكنت من الوقوف . ما يفيدين يف هذا البحث، خاصة إىل مصر موطن الدكتور طه حسني

  .على عدد من األحباث املفيدة
لبحث وألزمين زاد من صعوبة ا"  كتاب يف األدب اجلاهلي "راء النقدية حول ـ تعدد اآل
  .راء ووضعها يف مكاا من البحثوقتا لغربلة تلك اآل
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 اليت أحاطت التساؤالت املطروحة أرجو أن يكون هذا البحث إجابة عملية على اأخري
  ".يف األدب اجلاهلي" فكر طه حسني األديب خاصة ما محله كتابهب
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  تـمـهـيـد   

  وتركيبته الثقافية..طه حسني معامل حياته  
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  . امليالد والنشأة:طه حسنيـ  1
    

 )1( تقع على مسافة كيلومتر واحد من مدينة مغاغةيف وسط صعيد مصر يف قرية صغرية
ولد األديب طه حسني يف الرابع . )3(د، كبرية العدويف أسرة فقرية) 2 ()عزبة الكيلو(وتدعى 

جنب أكان والده حسني علي موظفاً يف شركة السكر  ،)4(1889عشر من شهر نوفمرب عام 
عاجله احلالق عالجاً ذهب ف ،صابه رمدأالذي " طه" كان سابعهم يف الترتيب ،ثالثة عشر ولداً

  ) 5(. وكان ذلك أشد وطأة من الفاقة وأقسى،ينيهبع
ن يكون مقرئا للقرآن عند أيق والده بعد ذلك بأن طه ال يصلح إالّ كانت كلمات صد

 فصار طفالً ،املقابر ويتصدق عليه الناس، جعلته يصاب بصدمة عنيفة، ويشعر بأمل دفني داخله
 )6(فقد بصره وعمره ثالث سنواتلقد ، انطوائياً، ال يتكلم مع أحد وال يشاطر أحداً اللعب

                                                 
طلق عليها األغارقة اسم وقد أ...  مدينة على الشريط األخضر مبنية باألجر، يتصاعد منها مآذن وخنيل وأشجار- 1
حتدها شرقا الصحراء الشرقية، وحتدها غربا . الفارسية أي األزرق" نيل"، ويذهب بعض الباحثني أنه يرجع إىل كلمة "ِنلوس"

وهي واقعة عند الضفة اليسرى من النيل، على مسافة مائة ومثانية وسبعني كيلومترا عن عاصمة األلف مئدنة، . صحراء ِسيوه
" جزيرة احلجر"وهي املدينة نفسها وما حييط ا منأراض غربا وجنوبا، و" منوي: "وتتكون من ناحيتني مها... عزقاهرة امل

وقد أطلق على هذه املنطقة، املكونة من هاتني الناحيتني، اسم مغاغة . وتشتمل السواحل النهرية واجلزائر الواقعة قُبالة املدينة
مغاغة مجاعة من العرب استوطنوا هذه الناحية من أرض مصر، ويعود أصلهم إىل أحد وذلك أن بين . يف آخر عهد املماليك

 . 27-25، ص1985، 1 أمحد عليب، طه حسني رجل وفكر وعصر، دار اآلداب بريوت ط-ينظر. بطون قبيلة لواثة
 .  عزبة الكيلو ليست سوى ضاحية ملدينة مغاغة- 2
 طه حسني، مركز الدراسات العربية باجلامعة 1ت و مارسدن جونز،  أعالم األدب املعاصر يف مصر، محدي السكو- 3

 .3،ص 1982،  2االمريكية،  دار الكتاب اللبناين ، ط
، عبد الرمحن )1949ت (، إبراهيم عبدالقادر املازين )1964ت (عباس العقاد:  أيضا1889 من مواليد عام -  4

 .،ميخائيل نعيمة)1966ت(الرافعي
العصر،شهادات ودراسات ،تر منجي الشملي وعمر مقداد اجلمين بيت احلكمة قرطاج  تونس ،ط  طه حسني يف مرآة - 5
 .116، ص 2001  1
 اختلفت املراجع يف حتديد اصابته بالعمى فالبعض يرى أن طه حسني فقد بصره يف الثالثة من عمره، بينما يرى البعض - 6

ال بعنوان طه حسني والغرب، يف كتاب طه حسني يف مرآة العصر،  اآلخر أنه فقده يف سن السادسة، منهم أنور لوقا يف مق
وقول أنور اجلندي أن طه حسني كف بصره يف العام اخلامس مل يعاجل عالجا حامسا ، طه حسني  . 116مرجع سابق، ص 

 . 21، ص 1، ط 1983حياته وفكره يف ميزان اإلسالم، دار بوسالمة للطباعة والنشر والتوزيع تونس، 
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 صر علىأ و)1(،وهو ابن سبع سنوات، أتقن التجويد  الكرميحفظ القرآن فجاداًكان لكنه 
 طفولته املبكرة إىل االستماع إىل منذانصرف ، والقريةكتاب ر الدروس اليت تلقى يف وحض

 يستمع إىل آيات ، وانضم إىل رفاق أبيه يف ندوة العصر يف فناء البيت،القصص واألحاديث
ر األنبياء والنّساك والظاهر بيربس وأخبا ةالقرآن وقصص الغزوات والفتوح وأخبار عنتر

 فنشأ على خلفية واضحة وجلية، وثقافة كبرية ومتميزة يف التاريخ العريب اإلسالمي ،صاحلنيال
  .القدمي

، فقد استطاع تكوين صورة حية ته عن ملكابكرامل السبب يف الكشف ي هتهعاهكانت   
السبب  حركة وصوت كل منهم، بل كانتفراد عائلته اعتمادا على أيف خميلته عن كل فرد من 

تركت تلك العاهة أثرا عميقا يف نفسية طه حسني إذ طبعته على و .املباشر يف الكشف عن عزميته
بل نراها تقوي يف نفسه ولكنها مل تضعف إرادته وتصميمه، . املرارة واألمل و االنكفاء على نفسه

 عاما، 13 التحق باألزهر وله من العمر مث  )2(.روح اجلدال والقراع وتطبعه على روح التمرد
بالرغم من و )3(. من الشيوخوهناك درس علوم الدين والفقه والنحو واألدب على يد عدد

 ، من قوة اإلرادة ما رد به القضاء فكانت مسرية حياته املهنية مدهشةأويتلكنه  هفقدانه لبصر
 ؛هلا ؛ مث عميدية األداب بالقاهرة يف كل؛ إىل أستاذ من السربوندكتورفمن طالب يف األزهر؛ و

  )4( .وأخريا وزيرا للمعارف ؛ارئيس هلف ؛ جلامعة االسكندريةومؤسس
  
  
  
  

                                                 
 .119رى أنور لوقا بأنه أمت حفظ القرآن كامال يف سن التاسعة، نفس املرجع ، ص   ي- 1
 يتجلى ذلك يف موقفه من شيخه الذي انتقل إليه هو وزمالؤه لالستماع لدروسه يف بيته بعد أن منعته السلطات من - 2

راسية، فغضب الشيخ وقال له يف إلقاء دروسه يف األزهر، بعد جدل دار بينه وبني طه حسني حول قضية من القضايا الد
 "اسكت يا أعمى ما أنت وذاك: " حدة ساخرا

 ، وزارة 18العدد : عن جملة الثقافة" إن طول اللسان مل يثبت قط حق ومل ميح باطال :"فثار الفىت وأجاب أستاذه حبدة 
   .1973اإلعالم والثقافة ، 

 .64، ص 1973 جانفي 18لة الثقافة، اجلزائر، عدد  طه حسني أبعاد شخصيته ومواقفه، مسري بدوان قطامي، جم- 3
 .117، ص )مرجع سابق( طه حسني يف مرآة العصر، - 4
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  .علميةحسني الطه موهبة األزهر و امعةج  ـ2
  

 عام طلباً للعلم زهر األإىل الكربى عندما غادر القاهرة متوجها ة طه حسنيبدأت رحل
 تاريخ تأسيس اجلامعة 1908"  بقي به حىت و،ره، وهو يف قرابة الرابعة عشر من عم1902

ساتذة خيتلفون عن املصرية اليت سارع طه حسني لاللتحاق ا أين اكتشف جوا خمتلفا مع أ
وحيكي عن أول )  1."(قبل الذهاب إىل فرنسا بدأ يف نفس السنة تعلم الفرنسية .أساتذة األزهر

ملسائية اليت أنشئت يف مكان قريب من األزهر  يف املدرسة اعهده بدرس اللغة الفرنسية يف أيامه
اليت خطا فيها خطوات بعيدة بفضل رفيقه حممود سليمان ... ن يريد أن يدرس اللغة الفرنسية،مل

ه على الفهم، وقد تقدم تقدما حسنا وهو قادر على أن حيسنها إن مضت أموره الذي كان يعين
   )2(.على ما حيب

هلية عند افتتاحها يف أول نشأهتا و كانت تضم عددا من إىل اجلامعة األعندما بدأ خيتلف 
وبذلك عرف بيئة املستشرقني  لينو،ااملستشرقني الفرنسيني واإليطاليني كجويدي، وليتمان ون

 على األزهر فعملوا على إشباع نفسه باآلمال يف بيئة الغرب الذين وجدوا فيه شابا طموحا ناقما
بدأت مالمح شخصية طه حسني   وبذلك)3(.سالم نفسهوغرس الكراهية لبيئة األزهر مث اإل

 فاقتصر على ،حماضرات معظم شيوخ األزهر االتباعيني من حيث بدأ يتربم، املتمردة يف الظهور
إىل  اجته بل )4( ،حسبف مل يقتصر اهتمامه على تعليم األزهر من مثو، حضور بعضها فقط

علي  واتفق هو والشيخ ،اينذع الزمان اهلم بدي ومقاماتت احلريريمامقا فحفظ ألديباملوروث ا
إليه املرصفي احلر الذي أخذ  وأخذ عن املرصفي حبه للنقد ،األزهراملرصفي يف بغضهما لشيوخ 

يرد عليهم من أقوال فال يصدهم عن ذلك مكانة من يقرؤون  طالبه فكان يدعوهم لنقد كل ما

                                                 
1 - Taha Husayn sa critique litteraire et ses sources françaises , Meftah 

tahar,maison arabe du liyre,2èm édition , 1982 , P.17.  
 .45، 44، دت، ص3 ، ط3 مبصر، ج األيام، طه حسني، دار املعارف- 2
 . 21، ص )مرجع سابق( طه حسني حياته وفكره يف ميزان اإلسالم- 3
 . املقصود م احملافظون- 4
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فيتحرر من  دب العريب على هذا األصلله، فقد كان أمرا طبيعيا أن يقيم طه دراسته لتاريخ األ
  )1(.كل رأي سابق ال دليل عليه

 ه أمحد حسن الزيات وحممود الزنايت مجاعة ذاع نقدها لألزهراكّون هو وصاحب    
وتتلمذ حينها على يد اإلمام حممد عبده الذي ، وفّضلوا الكتب القدمية على الكتب األزهرية

 إىل أن انتهى به احلال إىل وداع األزهر ،ن مشايخ األزهرعلمه التمرد على طرائق االتباعيني م
 إالّ إليهومل يعد   فقد مت طرده من األزهر بسبب كثرة انتقاداته،،ليبدأ مرحلة أخرى من حياته
  .بواسطة من أحد كبار الشيوخ

األزهر والتحق ا ومسع دروس أمحد زكي طه ترك  أبواا، )2(  فتحت اجلامعة املصريةملا
تلقى طه حسني أول درس له من دروس   اجلامعة على يده، و ،سالميةيف احلضارة اإل) باشا(

وإمنا استأنف ) 3(،فراعه أول ما راعه بداية أمحد زكي بك بكلمات مل يسمعها الفىت من قبل
وكان ..وكان كالمه واضحا ال حيتاج إىل تفسري.. الدرس يتكلم من عند نفسه وال يقرأ كتابا 

فكان دخوله ) 4.(ملك على الفىت عقله كله وقلبه كله.. ابة جديدا كل اجلدةغريبا كل الغر
للجامعة املصرية بداية مرحلة جديدة يف تلقي العلوم وتثقيف النفس، وتوضيح الرؤية وحتديد 

  .اهلدف
 عداد رسالته للحصول على درجة الدكتوراه وكانت عن أيب العالءإ من انتهى طه حسني

درجة  ليحصل ا على 1914 من شهر ماي لة يف اخلامس عشر، ونوقشت الرسااملعري
   )5(،متنحها اجلامعة املصرية ألحد طالا، وكانت أول دكتوراه دكتوراهال

  
  
  
  

                                                 
،ص 1976، أكتوبر 37 طه حسني والقيم اجلامعية، حممد طه احلاجري، الثقافة، جملة شهرية،السنة الرابعة، العدد - 1

32. 
 .  عهدها تسمى اجلامعة األهلية كانت اجلامعة املصرية يف أول- 2
 السالم عليكم ورمحة اهللا، ومل يقل قال املؤلف رمحه اهللا، وا   : "  أيها السادة، أحييكم بتحية اإلسالم فأقول- 3
 . 41 طه حسني أيام ومعارك، جناح عمر، منشورات املكتبة العصرية، صيدا بريوت، د ت، ص - 4
 .22، ص ) مرجع سابق(إلسالم، طه حسني حياته وفكره يف ميزان ا- 5
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   .الوجهة الفكرية النقدية األدبية اجلديدة لطه حسني.. فرنساـ  3
  
راضات جملس وبالرغم من اعت متام دراساته العليا يف باريس،دفعه طموحه واجتهاده إل 

 وكان أحد أسباب رفض عاد تقدمي طلبه ثالث مرات،أ  طه حسنينأال إالبعثات الكثرية، 
أما .. ألنه رسب فيها بتعليمات من شيخ األزهر..أنه ال حيمل الشهادة الثانوية .. الطلب األول

ب ب رفض الطل إضافية لضرورة رفيق معه، أما سبحمل اجلامعة نفقاتسُي"،السبب الثاين فهو
 إذا ظفر با اجلامعة إيفاده إىل أورالثاين ألنه ال يعرف الفرنسية، ويف املرة الثالثة فقد قرر جملس

 ويف املوضوعات األخرى ،داج أجري له امتحان جنح بدرجة جيد بعد أن. بشهادة العاملية
يد هو وجنح يف اية املطاف يف احلصول على املوافقة لريحل حنو حتقيق حلم جد) 1.(بدرجة فائق

وهي الرحلة اليت عمقت االعتقاد بأن املنهج العقالين الذي  .احلصول على الدكتوراه من فرنسا
  )2(،اختذه طه حسني كان مثرة هذه العالقة املباشرة اليت ربطته حبميمية بالغة بالغرب

مث بعدها درس ) 3( إلتقان اللغة الفرنسية1915، 1914 فرنسا كرس السنة اجلامعية ويف
كوليج دي (نية والالتينية كما اجتذبته كل الدروس اليت كانت تلقى يف السربون أويف اليونا
والنسون يف األدب فيحضرها، خاصة دروس كروازييه يف تاريخ األدب اليوناين ) فرانس

  كان لرحلته إىل فرنسا األثر البالغ يف حتوالت هائلة يف شخصيته ويف .)4...(الفرنسي وغريهم
دورا االحتكاك الثقايف املباشر  قد لعبو .حظه خمتلف قراء ودارسي طه حسنيفكره وهو شأن ال
 واتصل بالبيئة ؛مع فضائها ورته عند طه حسني، حيث تفاعلل النظام العقلي وبليحامسا يف تشك

ش الذي ينقل املفهوم العقالين من دارته التجريدية لينبث ي بل عرب املع؛بية ليس عرب املكتوالعقل

                                                 
 .46 ـ 42، ص )مرجع سابق(  طه حسني أيام ومعارك، - 1
  .8 ص1995، 1طه حسني العقل والدين حبث يف مشكلة املنهج، عبد الرزاق عيد، مركز اإلمناء احلضاري حلب، ط - 2
صيل العلم، ولكن الكتب اليت كان  مل يكن له بد من تعلم لغة املكفوفينوقراءهتم ليستطيع االعتماد على نفسه يف حت- 3

حيتاج إليها قد طبعت على هذه الطريقةفكان جيد كل املشقة يف تتبع هذه النقط البارزة ، فيسأم من ذلكفهو قد تعود أن 
 . يأخذ العلم بأذنيه ال بأصبعه

4 - Taha Husayn ,ibid, p21 0 
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شياء احمليطة، وليتناسج يف الوعي االجتماعي مبثابته حتقيقا عضويا يف الكيان يف عناصر األ
  )1(.االجتماعي امللموس واملتعّين

  

  .لعاطفية وبصماهتا يف فكره األديب اطه حسنيجتربة   ـ4
يقدم طه حسني من خالل أيامه جتربته العاطفية على أحسن وجه كما سجل خمتلف 

كانت ومثلما . ثر هذه التجربة العاطفية يف فكره النري الواسع والحظوا أالدارسني ذلك بعمق
ته رحلكانت و،  وفكرهتهاألثر العميق يف حيا  يف صعيد مصر إىل القاهرةةقريال األوىل من تهلرحل

 لكي "مونبلييه" حيث التحق هناك جبامعة يف حياته،كثر تأثرياً أ 1914إىل فرنسا يف عام الثانية 
 وهناك درس اللغة الفرنسية ،ميادين احلرب العاملية األوىل يف ذلك الوقتعد عن باريس أحد تيب

 فيعود طه ، اجلامعة املصرية مبعوثيهااحلرب استدعتب سبب و،وعلم النفس واألدب والتاريخ
حسني إىل مصر ويوشك أن يقع مريضا لشدة ما كان تعسا لعدم استطاعته متابعة دراسة كانت 

  .)2(1916 يف العام التايلحتصل مع آخرين على إذن بالعودة  ال تزال يف بدايتها، ولكن 
 حيث التحق بكلية ،يف اية العام عاد طه حسني إىل بعثته، ولكن إىل باريس هذه املرةو 

 حيث أعد رسالة أخرى ،االجتماععلم  وتلقى دروسه يف التاريخ مث يف ،داب جبامعة باريساآل
الفلسفة االجتماعية عند "، وكانت عن موضوع "وركاميميل دإ"على يد عامل االجتماع الشهري 

دوركامي، وناقشها وحصل ا على درجة الدكتوراه يف   بعد وفاةحيث أكملها، "ابن خلدون
  .م، مث حصل يف العام ذاته على دبلوم الدراسات العليا يف اللغة الالتينية1919عام 

يف مونبلييه بفرنسا وكان ذلك وتذكر السيدة سوزان عن أول مرة التقت فيها بطه حسني 
 مل يسبق )...(ن مصريي كان يتقررشيء يف ذلك اليوم ينبئ بأمثة كن مل ي" :  فتقول1915عام 

احلني واآلخر يف غرفته اليت كانت غرفة لقد عدت إليه أزوره بني . يل يف حيايت أن كلمت أعمى
وكان حيقق ...سي فرنكنت أقرأ له بعض الفصول من كتاب كنا نتحدث و . طالب جامعي

  )3("كبريا تقدما 

                                                 
  .8 صمرجع سابق،عيد، طه حسني العقل والدين حبث يف مشكلة املنهج، عبد الرزاق  - 1
  .16، ص 1982، 2 معك، سوزان طه حسني، دار املعارف، د ت، ط -2
 .17، ، ص مرجع سابقمعك، ـ  3
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تعشق قد ذن  واأل احلزينة، ذا الطائر األجنيب الذي حط يف أعشاش قلبهطه حسنيتعلق 
 فجلت عن املدينة ،كأنه تلك الشمس اليت أقبلت يف ذلك اليوم من أيام الربيع" .قبل العني أحيانا

بعضا، والذي كان يعصف طبق عليها من ذلك السحاب الذي كان بعضه يركب أما كان قد 
 ."ً شراقا ونوراإ املدينة تصبح كلها اذفإ ،شفاقا وروعاإويقصف حىت مأل املدينة أو كاد ميلؤها 

وهو نص يكشف الرابطة الروحية اليت أحسها طه حسني إزاء هذه املرأة اليت حولت حياته إىل 
 الفرنسية مبثابة التزاوج هلذه الفتاةطه حسني كان حب و. أسطورة من النعم واملشاعر املثالية

 أشار إىل هذا احلب الكاتب  وقد حضارة الشرق مع الغرب،وحماكاة  ثقافتني،الروحي بني
 وذات يوم بينما طه حسني يف مقعده يف قاعة احملاضرات ": روبريت الندرى حيث قاليالفرنس

إين أستطيع : ةه بعذوب لل يقو صوت حنون، مسع صوتا مجيال يرن يف أذنيه،يف جامعة السوربون
أن أساعدك يف استذكار الدروس، وكانت صاحبة الصوت سوزان الطالبة الفرنسية املنحدرة من 

ن توافق على الزواج من طه حسني أ ظلت مترددة فترة طويلة قبل هي  اليتو . "عائلة كاثوليكية
" معك"ا  كتاحتكي عن قصة زواجها من طه حسني يف الرجل املسلم،عندما طلبها للزواج وهو 

فقد حضر ليتعرف على طه و . عم يل وكان هذا العم قساوجاءين أكرب عون من : " ... فتقول
بوسعك أن تنفذي ما عزمت : " البريينيه قال يل عند العودةبعد أن ترته معه وحيدا يف حقول 

وثني أن وكان ال بد من احلصول على موافقة اجلامعة إذ مل يكن يف وسع املبع... " عليه ال ختايف 
  )1(."1917 أغسطس 9وتزوجنا يوم  ... يتزوجوا قبل عودهتم

  

  . نزعة طه حسني النقدية اجلديدة وصراع القدمي واجلديد يف مصرـ 5 
  
 واستمر ،ني أستاذا للتاريخ اليوناين والروماين فُع، عاد طه حسني إىل مصر1919يف عام   

 وعني ، ذلك العام إىل جامعة حكومية حيث حتولت اجلامعة املصرية يف،1925كذلك حىت عام 
  . بكلية اآلدابستاذا لتاريخ األدب العريبأطه حسني 
، 1926عام  يفمعركة طه حسني األوىل والكربى من أجل التنوير واحترام العقل  فجرنت
ما رفعت دعوى دبية، كأودث ضجة سياسية حيالذي " يف الشعر اجلاهلي" كتابه صدريعندما 

ونشبت  .وقفت توزيعهأ البيع ونقاطنيابة بسحب الكتاب من أمرت الو قضائية ضد طه حسني
                                                 

 .20 ص نفسه، - 1
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ويف عام . ابتالك هلذا  الصحف بني مؤيدين ومعارضنيمعارك حامية الوطيس على صفحات
  الشعر يف " ن هتدأ ضجة كتاب أ وقبل 1928

لذي  األمر ا،فجرت الضجة الثانية بتعيينه عميداً لكلية اآلدابان ،بشكل ائي" اجلاهلي 
. ن يعني أوالًأ فاشترط ،أثار أزمة سياسية أخرى انتهت باالتفاق مع طه حسني على االستقالة

الفرنسي عميداً لكلية اآلداب، " ميشو"عني ليوم واحد مث قدم االستقالة يف املساء وأعيد  وبالفعل
على  ووافق ، اختارت الكلية طه حسني عميداً هلا،1930ولكن مع انتهاء عمادة ميشو عام 

 وطلب منه ،ذلك وزير املعارف الذي مل يستمر يف منصبه سوى يومني بعد هذه املوافقة
  .االستقالة

ورداً على ذلك قرر وزير املعارف نقل طه حسني إىل ديوان الوزارة، فرفض العمل وتابع 
وتدخل رئيس ، عادته إىل عملهإال بعد إ كما رفض تسوية األزمة ،احلملة يف الصحف واجلامعة

 فلزم بيته ومارس الكتابة يف بعض الصحف إىل ،1932 آذار 29وزراء فأحاله إىل التقاعد يف ال
 مث عاد إىل اجلامعة يف اية عام ،شراف على حتريرها وتوىل اإل،"الوادي"ن اشترى امتياز جريدة أ

اً  عندما انتدب مراقب1939داب، واستمر حىت عام  وبعدها بعامني عاد عميداً لكلية اآل،1934
  . 1942للثقافة يف وزارة املعارف حىت عام 

وألن حياته الوظيفية كانت دائماً جزءاً من احلياة السياسية يف مصر صعوداً وهبوطاً فقد 
 حيث ، إيذاناً بتغري آخر يف حياته الوظيفية1942 شباط 4كان تسلم حزب الوفد للحكم يف 

سكندرية، حىت نياً له، مث مديراً جلامعة اإلانتدبه جنيب اهلاليل وزير املعارف آنذاك مستشاراً ف
 1950 حزيران 13 واستمر كذلك حىت ،1944 تشرين األول 16أحيل على التقاعد يف 

 حزيران 26عندما عني ألول مرة وزيراً للمعارف يف احلكومة الوفدية اليت استمرت حىت 
  . مت حل احلكومة حراق القاهرة حيثإ وهو يوم ،1952

حيث انصرف بعد ذلك وحىت ،  املهام احلكومية اليت توالها طه حسنيوكانت تلك آخر   
نتاج الفكري والنشاط يف العديد من اامع العلمية اليت كان عضواً ا داخل مصر وفاته إىل اإل
 وقامت حرب أكتوبر ،إىل أن تويف عبد الناصر  وظل يكتب يف عهد الثورة املصرية،وخارجها

  .1973 أكتوبر من عام 28اليت تويف بعد قيامها يف 
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  .روح اإلبداع وروح العلم...  ـ مؤلفـات طه حسني6ٍ
  
يف  ،ترك طه حسني حني غادر هذه احلياة أكثر من ثالمثائة ومثانني كتاباً من الكتب القيمة 

األدب والنقد والعديد من األعمال اإلبداعية، وقد متيزت بلون خاص يف التأليف والطرح، 
يف واقعه الشخصي خاصة والواقع االجتماعي الذي كان يعيشه بصورة عامة، ومعاجلة ما يدور 

وقد يساعد هذا األمر على هتيئة فرصة للباحثني والنقاد يف تأمل آرائه املختلفة، ومنهجه، ومن مث 
يف خمتلف القضايا اليت واألدبية الفكرية والفلسفية  الكشف عن سريته الذاتية، ورصد آرائه النقدية

األيام، الوعد احلق، املعذبون يف األرض، يف الشعر اجلاهلي، : من هذه املؤلفات وعاصرها،
يب، دعاء الكروان، كلمات، نقد وإصالح، من األدب التمثيلي اليوناين، طه حسني واملغرب العر

 صوت أيب العالء، من بعيد، على هامش السرية، يف الصيف، ذكرى أيب العالء، ،حديث األربعاء
  .، يف األدب اجلاهليلدون االجتماعية، الدميقراطية يف اإلسالمفلسفة ابن خ

 ووضعها موضع ،يبدو أن حدة اهلجوم عليه دفعته إىل استبطان حياة الصبا القاسية     
 ليستمد من معجزته اخلاصة اليت قاوم ا العمى واجلهل يف املاضي القدرة على مواجهة ،املساءلة

  .عواصف احلاضر
 اهلالل عام جملة يف مقاالت متتالية يف  "األيام" اجلزء األول من وقد نشر طه حسني 

 ومتيزت هذه "يف الشعر اجلاهلي "  املرحلة اليت كتب خالهلانفس ، وهو ُيعد من نتاج 1926
" ديب بسخطه الواضح على تقاليد جمتمعه وعادات أبناء وطنه، فكان إنتاج الفترة من حياة األ

ن عرف احلياة يف أعن سخط كاتبها بواقعه االجتماعي، خاصة بعد سرية ذاتية تعرب " األيام 
 بينما كان انتماء طه حسني للريف املصري، وكان ملروره حبياة قاسية يف ،جمتمع غريب متطور

وسط تسوده اخلرافة واألساطري والتقاليد اليت كانت سببا يف فقده بصره، باإلضافة إىل سلطة 
 يف نفسه شعورا  العوامل ولدتكل هذه األزهر،  والكتاب املتمثلة يفاملؤسسات التقليدية 

 وعدم ، وإحساسا عميقا بالتخلف، وإصراراً أكرب على الدعوة إىل التجديد والتطوير،باملرارة
  .التقليد واالتباع الذي ال يوجد إال يف عقول وقلوب الضعفاء واجلهلة من الناس
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  النحل واالنتحال يف املعاجم العربية -1
  

الوقوف على استخدام  حناول قبل التطرق إىل ظاهرة النحل عند العرب قدميا وحديثا،
املصطلح يف املعاجم العربية، حيث جند اللغويني حققوا بإسهاب وبدقة يف مفهوم النحل 

  .نتحالواال
 به ىنإعطاؤك اإلنسان شيئا بال استعاضة، وع): بالضم(النحل  :"جاء يف لسان العرب
 ىإذا ادع: الدعوى، وانتحل فالن شعر فالن أو قول فالن: والنِّحلة. بعضهم مجيع أنواع العطاء

 ".إذا نسبت إليه وهي من قيل غريه: أنه قائله، وتنحله ادعاه وهو لغريه، وحنل الشاعُر قصيدة
وقد يأيت  .لهليس فمعىن النحل يف الشعر هنا أن يدعي شخص كذبا أن هذا الشعر له، و هو 

انتحل فالن كذا وكذا معناه ألزمه نفسه وجعله كامللك له، وعندما : النحل مبعىن التمليك، فيقال
ويف حديث قتادة بن "؛ يقول الشاعر قصيدة ينسبها إىل غريه؛ كـأنه ملَّكها له بال ِعوض

صلى اهللا عليه وسلم كان بشري بن أبريق يقول الشعر ويهجو به أصحاب النيب : قال نعمانال
    )1 (.وينحله بعض العرب، أي ينسبه إليهم
إذا أضفت إليه قوال :  بالفتحوحنلته القول أحنله حنال، …:" وجاء يف لسان العرب أيضا

ويقال ِحنل الشاعر  .إذا انتسب إليهوفالن ينتحل مذهب كذا وقبيلة كذا . قاله غريه وادعيته عليه
ادعاء وانتساب شعر :  فمفهوم النحل عند ابن منظور،قصيدة إذا نسبت إليه وهي من قيل غريه

 وإضافة قول على قول وهو يدل أيضا على االنتساب إىل قبيلة وهو ،لغري قائله أي لغري صاحبه
  )2(.ليس منها

األوىل تدل على دقة  :كلمات ثالث" ل عنده          أما ابن فارس يف مقاييسه فمادة حن
 وما يهمنا هو املعىن الثالث حيث ،وهزال، واألخرى على عطاء، والثالثة على ادعاء

انتحله إذا ادعاه حمقا، وتنحله إذا ادعاه : ادعاه، وقال قوموطاه اانتحل كذا، إذا تع « :يقول

                                                 
  .651ص، 11 ج ،ابن منظور،  لسان العرب - 1

 .651 ص  نفسه، - 2
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عند ابن فارس  فالنحل )1(. واء ومعىن انتحل وتنحل عندنا س،مبطال وليس هذا عندنا بشيء
  . ادعاء صريح، وميزته أنه ال يوافق القائلني بأن النحل ادعاء احملق وتنحل ادعاء املبطل

 وانتحله وتنحله ادعاه لنفسه وهو …" يف مادة النحل: بادي يف قاموسهآيقول الفريوز 
ي بالنسبة له كذلك ادعاء فه والنِّحلة بالكسر الدعوى… لغريه وحنله القول كمنعه نسبُه إليه 

  )2" (.للنفس ما ليس هلا
شعر، نسبه إىل نفسه وهو : أنهبالنحل رف عي      ومن احملدثني جند جبور عبد النور الذي 

  :وهو نوعان )3(لغريه 
  .وهو أن يأخذ الراوي شعر شاعر وينسبه إىل شاعر آخر: ـ النوع األول
اعرا جميدا قادرا على تقليد الشعراء، فيقول وهو أن يكون الراوي نفسه ش :ـ النوع الثاين

  .)4(شعرا بنفسه مث ينسبه إىل شاعر من الشعراء، مثلما يروى عن محاد الراوية وخلف األمحر 
يف الوساطة بني )  هـ392. ت(وعلى النهج نفسه سار اجلرجاين علي بن عبد العزيز 

 اإلغارة، االختالس، اإلملام، السرق، الغصب،: املتنيب وخصومه، فأشار إىل األنواع اآلتية
 450. ت(ومل حيد ابن رشيق القريواين . املالحظة، املشترك، املبتذل، املختص، النقل، القلب

االنتحال، االدعاء، اإلغارة، الغصب، املرافدة أو :  عن رصد أنواع السرقات فحصرها يف)هـ
ختالس أو النقل، املوازنة، العكس، االسترفاد، االهتدام أو النسخ، النظر واملالحظة، اإلملام، اال

 637. ت(وذكر ابن األثري . املواردة، االلتقاط، التلفيق أو االجتذاب والتركيب، كشف املعىن
النسخ، السلخ، املسخ، أخذ املعىن مع الزيادة عليه، عكس :  السائر األنواع التاليةيف املثل) هـ

  .املعىن إىل ضده
اجتهد فحول العلماء وجرحوا  ما من الشعر العريب، الظاهرة اليت أصابت قسهبسبب هذو

 وحطهم آلخرين حينا وخلصوا الشعر ،الرواة الذين افتقدت فيهم األمانة العلمية حملاباهتم حينا

                                                 
ج  العلمية إمساعيل جنفي، إيران،  معجم مقاييس اللغة، حتقيق وضبط عبد السالم حممد هارون، دار الكتب،بن فارسا-1 
 .403 ،402، ص 5
  .55 ص 4ت،ج.مكتبة النوري، دمشق، د،  الفريوز أبادي الشريازي،  القاموس احمليط- 2

 .279، ص1، ط1979 دار العلم للماليني، بريوت، جبور عبد النور،املعجم األديب،  - 3 
 : السيوطي وكذا . 49 ـ 48 ، 1ج،  1968وت ، دار النهضة العربية بري ،الشعراء طبقات  ابن سالم،- 4

   .176 ـ 175 ، ص1 ج،  403،ص  2ج، 1987،منشورات املكتبة العصرية بريوت ،املزهر



 23

العريب مما علق به من شوائب وزيف، إال أم كانوا يف بعض األحيان يصرحون بصعوبة هذا 
   شعراءالعمل، خاصة إذا كان أصحاب هذا النحل من ال

رمبا أدخلوا على الناس ما ليس  إن النحارير:"  وهذا ما حدا باخلليل أن يقول )1(البارعني
 .فوصفهم اخلليل بأم حنارير، أي أذكياء فطناء) 2."(من كالم العرب إرادة اللبس والتعنيت

تقى وُي تؤخذ مساعا من الرواة الثقاة ذوي الصدق واألمانة"وعليه فمن مصادر أخذ اللغة أا
  ) 3"(املظنون
  

 .ظاهرة االنتحال عند األمم القدمية -2
  

جدل  لقد عرف موضوع النحل واالنتحال يف األدب العريب مند القدمي، وقد كان حمل
ويعترب . من خالل تعاملها مع النصوص القدمية، وخاصة اجلاهلية منها كبري بني األجيال األدبية،

ذين تعرضوا بالدراسة هلذه الظاهرة، ويف تناوله للشعر طه حسني من بني أدباء العصر احلديث ال
اجلاهلي توقف طه حسني مليا يستقرئ اإلبداعات اجلاهلية، يسرب أغوارها، ويتساءل عن مدى 
مصداقيتها، وقد أثار بشكه هذا حفيظة الكثريين، وفتح عيون الكثريين على ضرورة مساءلة 

  .املسلمات
 اليونان األصل فيها يعود إىل الدراسات اليت قدمها إن ملخص فكرة االنتحال األديب عند

اإلخوة كروازيه يف فرنسا، اليت تنص على أن األدب اليوناين منحول حبكم على أنه منقول 
باملشافهة والعقل ال ميكن أن يقف عند اجلمع واحلفظ والترتيب بالكيفية املطروحة ألنه ضرب 

  .حلرفية اليت جاء امن االستحالة، حبيث ال ميكن أن ينقل ذلك با
 ملا هلذا ؛ تصدى لظاهرة االنتحالعندمامام إشكالية كبرية أوجد طه حسني نفسه     

 افظني املوضوع من حساسية كبرية عند الدارسني العرب عموما والدارسني احمل

                                                 
   .46 / 1 مرجع سابق ،وكذا طبقات ابن سالم، .  177 ـ 176 / 1  مرجع سابق، ـ املزهر،1
عمر فاروق الطّباخ، مكتبة / قيق دحتلعرب يف كالمها،  الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن اابن فارس، ـ 2

   .64 ص1993، 1ط املعارف بريوت،
 64ص ، نفسه-3 
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و ما أ ،سواء ما تعلق باملضمون الشعري الذي يريد تعريضه للتفكيك والتشريح، خصوصا
  . اليت محلت ورافقت هذا الشعر منذ عصور غابرة،ة اللغويةتعلق باألدا
منهج غريب مل من أديب يتصدى ملوروث أمة بكامله، معتمدا على ، ا ملغامرة كبرية إ

هو الذي أسبغ على الباحثني  ولعل املوقف الديين، الدينيةال دبية ويف األوساط األال يلق ترحيبا 
مل ومة متتلك األداة واملضامني أكوا  عن األمم السابقة،أنفسهم الشعور بتميز العرب ولغتهم 

  . ىل األمم اليت من حوهلاإجتد نفسها يوما يف حاجة 
 من جانب كوا نظروا إليها_ كما يرى طه حسني _   األمةهذه الذين كتبوا يف تاريخف

 تشبه من نوعها ال على األمم اليت حوهلا، وبالتايل مل تتأثر ا، فهي فريدة تعرفتمل فذة أمة  "
  )1(."احلضارة العربية سلطاا على العامل القدميتبسط  وذلك قبل أنيشبهها أحد،  أحدا وال
احلق أم لو درسوا تاريخ هذه األمم القدمية وقارنوا بينه وبني تاريخ العرب لتغري رأيهم  

جمرد يت ال هتدف إىل الة دراس هذه ال)2(."يف األمة العربية، ولتغري بذلك تاريخ العرب أنفسهم
لقياس حجم الذات والوقوف على حقائق ظل بعضنا  جل املقارنة،أاالطالع، وإمنا هي من 

  . و يتجاهلهاأجيهلها 
 األمم القدمية اليت قدر هلا أن تقوم تاريخ درس   الباحث أن يتعودجيب"فحسب طه حسني 

 وألوان من اخلطوب  واحملنمن الصعابها حياهتا  األعمال، وما اعترضئلالجبشئ من 
  )3"(إىل أصلهفيه  ويرد كل شئ ،فهم تاريخ األمة العربية على وجههلي، والظروف

ثر، أثارت حفيظة اخلصوم، تؤر ومل تأث تمل ،ا أمة فذةأووصف األمة العربية على  
مع طه حيث راح اخلضر حسني يبدي اختالفه ".نكروا على املؤلف أن ينسب إليهم هذاأو

 رأي طه باستغرمقي الشعوب اثر العرب بغريهم كبأ ت على املسألة، ويؤكدحول هذهحسني 
  .حسني

نصفوا أن املؤرخني قد أب، علما فعن أي مرحلة يتحدث طه حسني يتساءل اخلضر حسني
 به طه حسني من آراء تدين  وصفهمن وصفوهم مباأسالم، ومل حيدث العرب قبل وبعد اإل

  ).1(العرب

                                                 
  .113ص، 1962، 2  دار املعارف مصر، طسني،ح ، طهألدب اجلاهلي يف - 1
  .113 ص ،، مصدر سابقألدب اجلاهلييف  - 2
  .113ص   نفسه، - 3
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ثا، ديحو أ اريد وجدي بأن الباحثني يف شؤون األمة العربية قدمييؤكد ف نفسه السياق  ويف
ومل يقولوا بالتفرد واالنعزال، وإمنا   يطلقوا أحكاما مشولية من شأا إعالء مكانة األمة العربية،مل

الذين كتبوا يف تاريخ األمة العربية قدميا ، فن األمم األخرىأشأا ش وصفوها بالتدرج احلضاري
جلاهلية واإلسالم مل ينظروا إليها كأا أمة فذة مل تعرف أحدا ومل يعرفها أحد بل وحديثا عن ا

  ) 2 (.م إىل كل أمة حتضرت بعد بداوة واختلطت باألمم أثرت فيهم وأثروا فيهاهتنظروا إليها نظر
العربية، إن اطالع طه حسني الواسع على الثقافة األوروبية القدمية ومقارنتها بالثقافة   
ة الغوص يف ثنايا الثقافتني أوصل الرجل إىل مجلة من احلقائق التارخيية واألدبية، منها ظاهرة وحماول

  االنتحال 
 :بينهماو اليت الحظ وجودها بداية يف احلضارة اليونانية مث يف الثقافة العربية، على بعد املسافة 

 .  وزمان نشأهتماظروف
دية ووجهات نظر احملافظني ليست وليدة آراء طه حسني املتمردة على املناهج التقليإن 
فكار الرجل يف أن نضع أروبا، ومن مث ينبغي أواكتسبها يف  هي مؤسسة على ثقافةبل الصدفة، 

  .مدارها الصحيح وان ال نتسرع يف األحكام اليت ال تضع أفكاره ومنهجه يف املدار الصحيح
رويب وعلى ما وعلى الفكر األوطه حسني متشبع بالثقافة الغربية قدميها وجديدها، ومطلع 

 من تطور يف مجيع ااالت ماديا وفكريا بالقياس على االحتباس احلضاري الغربوصل إليه 
مبلء   يكرعأن وال جرم ،ن ينبهر الرجل بالغربأ فمن البديهي . حسب رأيهالذي يعرفه العرب

 اإلنصافهو الذي مينح ن يعلن رأيه مبا ارتوي منه،فالسياق وحده أفيه لريوي عطشه، وال ضري 
 ليقول ما ال يرضي الكثري من املهتمني باألدب على ،لطه حسني ومينحه الشجاعة الفكرية

 حني رأيه ننكر عليه أنومن هنا كان االختالف مع الرجل، ومن مث ال ينبغي . الطريقة التقليدية
  .ة احلضارة اليوناني مصدرهاأن احلضارة اإلنسانية احلديثة والقدمية،ب يرى

  

                                                                                                                                                      
فأما  .كتور ذا القول الذين تكلموا يف تاريخ العرب قبل اإلسالم أو بعدهوإّنا ال ندري هل يقصد الد:  ويضيف قائال-1

تارخيها بعد اإلسالم فكل الذين كتبوا فيه مل ينظروا إليها كأمة فذة، مل تعرف أحدا و مل يعرفها أحد، بل أمجعوا أا حتضرت 
لطبيعية ففتحت سورية ومشال إفريقيا وفارس بعد بداوة، وتأثرت باملؤثرات املختلفة وأثرت يف غريها، وجتاوزت حدودها ا

وما وراء النهر إىل حدود الصني، وفتحت من أوروبا إسبانيا والربتغال وجزءا من فرنسا إىل ر اللوار، وأفاضوا فيما تأثرت 
  .وفيما أحدثته من اآلثار يف األمم مما ميأل أسفارا ضخمة به من العوامل السياسية واالجتماعية والعلمية،

  .77 ،76 ، ص2004 ،2ط مكتبة اآلداب القاهرة، ، فريد وجدي،نقد كتاب الشعر اجلاهلي -2
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  .ظاهرة النحل يف الثقافة العربية -3
  

 حمصورا يف مجع أخبار األدباء وإنتاجهم ،ظل تاريخ األدب العريب يف بدايات التأليف
دب بالسبق، حيث  حيظ األمل حني يفعرفت حركة التدوين نشاطا مكثفا،  الشعري إيل أن

 الديين السبب حدة عن تأخرا يف التدوين ألسباب دينية معروفة وأسباب ثقافية ال تقلعرف 
وإذا كان االهتمام يف أغلبه حول القصيدة اجلاهلية وما جاءت به من موضوعات  .السياسيو

لذلك ، تعبريية وما حققته من مجاليات مل توقف الشعور بضرورة البحث يف هذه اإلبداعية
ين النقدية  املواز، وكذا من حلقات سوق عكاظابدءوجدنا االهتمام النقدي بالقصيدة والشاعر 

 وما العصر العباسين جاء أإىل ، لغوية يف أغلبهاو حىت وإن كانت فطرية ،اليت كانت توزن ا
يعترب لبنة يف النقد من تأليف هذا العصر ن ما عرفه أ  كما.من نقد أكثر تطورا وسعة رأيمحله 

حول الشعراء البن  من طبقات فابدء ، يف تطور املنظومة النقديةأساسية يف معمار النقد العريب و
، بن أيب اخلطاب القرشيامجهرة أشعار العرب أليب زيد حممد  ؛الشعر والشعراء البن قتيبة، سالم

ن رشيق بباوانتهاء  ومرورا بأيب هالل العسكري؛ قدامة بن جعفر؛ وعبد العزيز اجلرجاين؛
  .وغريهم
نحل وتكرار نسبة غفلت الظاهرة النقدية العربية القدمية إىل حد كبري ظاهرة الأ لقد

القصائد إىل أكثر من واحد أو كاختالف يف إرجاع بيت إىل قصيدته ولّد شعورا تساؤليا راح 
ينمو ويتسع من جيل إىل جيل وإن مل جند عرب رحلة أدبنا الطويلة من تساءل بشجاعة غري 

ا وحن و هو ينحو وهو يدرك مدى الصعوبة اليت تواجه آراءه معهودة مثلما تساءل طه حسني
أكد بأن هو متمل يألفه الناس من قبل، و  من البحث عن تاريخ اجلاهليني ولغتهم وأدمجديدا

 على سخط ه ولكن،أن فريقا آخر سيزورون عنه ازورارا فريقا سيلقونه ساخطني عليه، و
 هعه إىل طالبا أذألنه سبق وأنقيده ي هذا البحث، أو بعبارة أصح أن ةعاذإريد ي الفريقنيوازورار 
  ). 1(سرا ما تتحدث به إىل أكثر من مائتنيإذ ال يعتربه  ،يف اجلامعة

من أروقة اجلامعة ووصوال إىل املؤسسات  ابدء هكذا جيهر طه حسني بدعواه النقدية،
فإنه  "يف الشعر اجلاهلي"التأويالت السياسية والدينية اليت أفرزها كتابه بعيدا عن .الثقافية العامة

                                                 
   61  صيف األدب اجلاهلي ، مصدر سابق ، - 1
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 النحل قد فتح جبهة نقدية جديدة وأهلب ألسنة معارضة حمافظة ال تقبل يكون بتطرقه إىل قضية
  .  مبنهج الشك الذي ال يعرف املهادنة،باخلوض يف هدم الصرح الشعري الذي هو ديوان العرب

ن نعرج على أ نود ،قبل الشروع يف متابعة اجلدل الذي شغل وما زال يشغل طبقة النقاد 
  .ه النقد يف الثقافتني العربية واألجنبيةالنحل حسبما تداولمفهوم حتديد 

  

  .قبل ابن سالم االنتحال عند العرب -4
 

حقا أن قضية حنل الشعر ليست جديدة، بل إا قدمية قدم النقد األديب؛ قبل أن تتحدد 
معامل عصر التدوين؛ فقد صاحب النقد الفطري الذي كان يتردد خالل حملات النقد الذوقي 

 عن آرائهم وأذواقهم، أن يتحدثوا أحيانا عن آرائهم يف مدى صحة انتساب الذي يعرب به النقاد
  )1(الشعر أو بعضه إىل صاحبه، مما نراه مبثوثا خالل روايات الكتب القدمية

العرب القدماء ويعترفون ا لتفشيها بني الشعراء والرواة حيث ظاهرة النحل عرفها   
  .قرن الثاين باملشكلةغدت ملمحا بارزا تنطق به، وقد أمل علماء ال

تشترك اخلواطر وتتفق الضمائر ورمبا   وقد "  التنبيه واإلشراف  " قال املسعودي يف كتابه 
تصنيفاً حلكمة التجارب وخشية التتبع واالحتراس من موانع  كان اآلخر أحسن تأليفاً وأمنت

 جيده األول وذلك إىل ما ال ومن هاهنا صارت العلوم نامية غري متناهية لوجود اآلخر  . املضار
   . غري غاية حمصورة وال اية حمدودة

كتب السالفني ومدح املاضي وذم  على أن من شيم كثري من الناس إطراء املتقدمني وتعظيم
  . أعظم فائدة وأكثر عائدة  وإن كان يف كتب احملدثني ما هو،الباقي

ي األصبع العدواين الطويلة ال يرى النقاد بأن أبا عمرو بن العالء حيكم بأن ضادية ذإذ   
  :يصح منها إال ثالثة أبيات فقط وهي

           ضـوالنق من اإلبـرام         شئ  يف وليس املرء 
  لـه يقضي وما يقضي       إذا يفعل شيئا خــا
  وقد يوشك أن ينضي       جديد العيش ملبوس

                                                 
 .214، ص 1983  الشعراء املخضرمون عبد احلليم حفين، اهليئة املصرية العامة للكتاب مصر،- 1
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امرئ القيس واليت وذهب أيضا إىل أن القصيدة املنسوبة إىل ) 1(أما سائرها فمنحول   
  :مطلعها

  ى القوم أين أفرعـال يد      ال وأبيك ابنة العامري
  :هي لرجل من أبناء النمر بن قاسط يقال له ربيعة بن جشم وأوهلا عنده

  )2(ويعدو على املرء ما يأمتر       أحار بن عمرو كأين مخر
 ومها من طبقة ك وأخوه مسمع بن عبد امللكويرى صاحب األغاين أن عامر بن عبد املل

 روى عنهما أبو عبيدة واألصمعي أخبارا وشعرا ينكران ما أضيف إىل قصيدة ،عمرو بن العالء
  :احلارث بن عباد ومل يصححا منها غري األبيات اآلتية

  لقحت حرب وائل عن حيال      قربا مربـط النعـامة منـي
   عن ضـالل كليب تزاجروا      ال جبري أعين قتيال وال رهط

  )3" (أين حبـرها اليـوم صـال         من جناهتا عـلم اهللامل أكن
  : عمرو الشيباين كان يدفع أن يكون هذا البيتاويشري يف مكان آخر أن أب
  أم هل عرفت الدار بعد توهم      هل غادر الشعراء من متردم

  )4(لعنترة ومل يكن يرويه حىت مسع أبا حزام العكلي يرويه له
ر العباسي حيث يقول األصمعي أقمت باملدينة زمانا ما رأيت وتكرب كارثة النحل يف العص

هذا فيما يتعلق بالظاهرة عامة كما يقول املرزباين يف )5(قصيدة صحيحة، إال مصحفة أو مصنوعة
  .موشحه

 .نكاد جند قصيدة يف شعر األغلب إال طاهلا النحل فال  أما الظاهرة الشعرية القدمية حيث 
أعياين شعر األغلب وما أروي له سوى اثنتني ونصفا، فلما " معي لقدوينقل املرزباين قول األص
أعرف له اثنتني وكنت أروي له نصفا من اليت على القاف فطولوها : سئل كيف قلت نصف قال

وهذه ) 1(أيب الصلتوأن الناس يروون المية ابن  )6(وكان ولده يزيدون يف شعره حىت أفسدوه

                                                 
  .106 ، 3ج ،اين  األصفه، األغاين - 1  

 .337، ص1،    جالبغدادي،  اخلزانة- 2
 .47، ص5  األغاين، مرجع سابق ، ج- 3
 . 222 نفسه، ص -4

 .413، ص2 ، مرجع سابق، ج  املزهر- 5
 .333 ، مرجع سابق ، ص املوشح  - 6
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أربعة أبيات لعوف بن عطية التميمي حني عري لقيط بن وأورد أيضا ) 2(،لرجل من اخلوارج
  ) 3(مث قال وبقية هذه القصيدة مصنوعة.  بين عامر معبد بن زرارة يف خرب طويلريأسزرارة 

واستشهد على أن األسود كان رئيس الرباب يوم النسار بقول عوف بن عطية بن اجلزع 
  :التميمي

  ع األسودـيف وقـمت كحىت بلو           مازال خينكم ونقص حلومكم
  يعلـون هـامكم بكـل مهند         وقبائل األحالف وسط بيوتكم 

والقصيدة مصنوعة فلم ) يقصد ما أا قبائل األحالف(بنو أسد وغطفان :  مث وقال
  )5(ويف كتاب اخليل نصوص كثرية يف هذا الباب ) 4(يشهد  األسود النسار 

  

  .الصحيح من املنحوليص الشعر لمنهج ابن سالم  يف خت -5
 
وظاهرة النحل مل تأحذ طابع البحث العلمي أو الرأي احملدد حىت جاء حممد بن سالم   

اجلمحي صاحب الذوق األديب الدقيق، واملنهج العلمي الذي ال يزال يبهر علماء النقد حىت اليوم 
عتمد فهو صاحب رأي وذوق وعلم غري مذبذب وال مضطرب وال منساق يف تيار غريه، بل ي

  )6(دائما على استقالل النظرة، وعدم اضطراا مهما خولف يف الرأي
يعرض ابن سالم يف مقدمة كتابة الطبقات ظاهرة النحل اليت سادت يف عصره عند بعض 

البحث عن الشهرة أو ، بدافع أعالم الشعر ورواته الذين أضافوا شعرا إىل اجلاهليني وهو ليس هلم
 . الشعر من هذه القبيلة أو تلكالتشهري مبن تأخروا يف عامل

حترجا من هذا الشعر، وأنفذهم صوتا يف   بالشعر يف عصرهغلنيتكان ابن سالم أكثر املش
أال يتركوا للخلف إالّ الثابت الصحيح، وأراد أن   أراد أن حيمل الذين يدونون الشعر،هذا املقام

                                                                                                                                                      
  املوت كأس فاملرء ذائقها    من مل يفت غبطة ميت هرما :  القصيدة اليت منها- 1

 .112 مرجع سابق، ص املوشح ، - 2
   .228، ص 1، ج1905  ، ط ليدن، أبو عبيدة،قائض الن. -3

 240، ص 1نفسه ،ج - 4
 147، 141، 139، 15، 14: ،الصفحاتهـ األوىل1358حيدر أباد  ط،أبو عبيدة ،كتاب اخليلراجع  - 5
،160،171 
 .214 الشعراء املخضرمون، مرجع سابق ، ص-  6
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ذا أراد خدمة الروح و  اجلاهليني يشعر اآلتني مبا جيب عليهم من احلذر والتبصر فيما يسند إىل
 فابن سالم ال يكتفي أن يروي عن ،العلمية بإسناد كل قول إىل صاحبه، وكل شعر إىل عصره

الثقاة إذا رووا شعرا متداعيا خبيثا ولكنه يرفض ما ال جيد صناعته متقنة مع ما يعلم من منحي 
 مكانا فوق االشتباه تلرواية الثقااألسلوب اجلاهلي رقة أو جزالة، وهي نظرة نقدية ال جتعل 

 ومن أمثلة ذلك حديثه يف سياق احلديث عن الشاعر األسود بن يعفر، حيث يرفض )1(،والرد
رأي املفضل وهو من كبار أئمة النقد واألدب يف عصره، ويرفض رأي علماء الكوفة مجيعا بانيا 

له ثالثون : املفضل يقولوذكر بعض أصحابنا أنه مسع :(هذا الرفض على منهج موضوعي فيقول
ومائة قصيدة، وحنن ال نعرف له ذلك وال قريبا منه، وقد علمت أن أهل الكوفة يروون له أكثر 

وأمسعين بعض أهل الكوفة "مث يقول أيضا ) 2(مما نروى، ويتجوزون يف ذلك أكثر من جتوزنا
كيف يروي خالد : شعرا زعم أنه أخذه عن خالد بن كلثوم يرثي به حاجب بن زرارة، فقلت له
قات، وحنن ال نعرف مثل هذا وهو من أهل العلم، وهذا شعر متداع خبيث، فقال أخذناه من الث

روى شعرا منحوال لعدي ابن  قد وإمام أهل الكوفة،عر أما املفضل راوية الش )3(" هذا وال نقبله
ئ كثري ي شوكان عدي يسكن احلرية ومراكز الريف فالن لسانه وسهل منطقه فُحمل عليه، زيد

  )4(وختليصه شديد واضطرب فيه خلف وخلط فيه املفضل وأكثر
كما يؤمن ابن سالم، بأن من الشعر اجلاهلي ما هو ) 5( يؤمن بعض العلماء الرواة

يرى ابن سالم أن كثريا من العوامل األدبية واالجتماعية والسياسية والدينية دفعت ، إذ مصنوع
ويذهب ابن سالم إىل ضرورة ، ولنحفظهر منه الضعيف امل، ربالشعراء والرواة إىل افتعال الشع

يف  نهج علمي سليم، ويرسم لنا حدود القضية بأنمختليص الشعر الصحيح من املنحول وفق 
ال خري فيه وال حجة  هذا الشعر كثري وحيمل أدلة اهتامه يف أنه، الشعر املسموع مفتعل موضوع

 وال هجاء ؛ وال مديح رائع؛ وال مثل يضرب؛تخرج وال معىن يس؛ وال أدب يستفاد،يف عربيته
                                                 

 36ص  املطابع األهلية لألوفست الرياض ، بيومي،حممد رجب ال،  موقف النقد األديب من الشعر اجلاهلي -  1
 .34، 33ص  مرجع سابق ،، الطبقات - 2
 .34،33  ص نفسه،- 3

 .31 ص  نفسه،-  4
وأبو . ويونس بن حبيب يتهم محاد الراوية بالكذب. فخلف يرى أن من الشعر ما هو مصنوع ال خري فيه فلذلك يرده - 5

فلما نفد شعر أبيه " رة قدم البصرة فأتاه هو وابن نوح فسأاله عن شعر أبيه متمم عبيدة يروي أن داوود ابن متمم بن نوي
جعل يزيد يف األشعار و يضعها، وإذا كالم دون كالم متمم، وإذا هو حيتذي على كالمه فيذكر األماكن اليت ذكرها متمم، 

  "والوقائع اليت شهدها 
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من ختليص املضطرب من   ال بدهورأى أن )1(؛  وال نسب مستطرف؛ وال فخر معجب؛مقذع
الشعر الذي بني أيدي الناس من الزيف واملفتعل املنحول، ويقترح ابن سالم منهجا متمثال يف 

يف ذلك ) 2( وأدواته  من الصحيحوجود الناقد البصري الذي يعمل على ختليص الشعر املدخول
  :هي

وهي املوهبة اليت ينبغي أن تتوافر يف الناقد، وبدوا ال يستطيع  : الذوق والفطرة ـ أوالً
  .أن يتصدى للشعر

  .الدربة واملمارسة،  التجربة ـ ثانيا
  .املعرفة خبصائص الشعر ـ  ثالثا

 وقد تكون هذه ،بذلك الفنلكل فن أسراره اليت ال يطلع عليها إال اخلبري البصري   
  .اخلصائص مبثابة القواعد، وهي هادية وليس فاصلة

ناصعة اللون، جيدة : وكذلك بصر الرقيق، فتوصف اجلارية فيقال يقول ابن سالم  
  الشطب، نقية الثغر، حسنة العني واألنف، جيدة النهود، طريفة اللسان، واردة الشَّعر، 

ائيت دينار، وتكون أخرى بألف دينار وأكثر، ال جيد فتكون هذه الصفة مبائة دينار ومب
    )3".(واصفها مزيدا على هذه الصفة

وعلى ذلك فاملقاييس املقررة يف اجلمال تتفاوت، وتعجز أحيانا، وإمنا يتممها احلذق 
  . والدربة واملعرفة والذوق

  

 .احلضارة اليونانية ورؤية طه حسني النقدية اجلديدة - 6
  

تطوره، إىل أن إمنا يؤرخ لتاريخ العقل اإلنساين ورخيه للحضارة اليونانية يف تأ إن طه حسني
خيلص إىل  أن بعد احلضارة اإلنسانية، فاحلضارة اليونانية هي مصدرف. اآلنانتهى على ما هو عليه 
ن العقل الشرقي مل ينتصر يف أ عبد الرزاق عيد برعلى حد قول الدكتو تزكية العقل اليوناين يرى

 .اإلنسانية احلديثة والقدميةنه هو مصدر احلضارة إثلما هو الشأن مع العقل اليوناين، بل احلياة م

                                                 
 .6، 5 ص الطبقات، مرجع سابق،- 1
  انظر الشعر والشعراء .(ن سالم مع ابن قتيبة يف ضرورة املوهبة والدربة واملران وهنا يلتقي اب- 2 
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وهو إذ يؤرخ هلا إمنا يؤرخ لتاريخ العقل اإلنساين وما اعترضه من ضروب التطور وألوان 
  )1(االستحالة والرقى حىت انتهى إىل حيث هو اآلن

 ،وناين والروماينيباآلداب والتراث الوال غرابة أن يهتم طه حسني بعد عودته من فرنسا 
حيث استأثرت الثقافة اليونانية باجلانب األكرب  ،)2(يه القارئ العريب علع أو دف إطال بهانبهارا

  الذي انتصر، وهو الذي يسيطر على احلياة اإلنسانية من نتاجه
سالح ويسلم إىل اليوم، وعقل شرقي ازم مرات أمام املظهر اليوناين، وهو اآلن يلقي ال

  .)3(للمظهر اليوناين تسليما
 القول باشتراك الثقافتني يف إىلرات آرائه هي اليت دفعت به ربولعل هاجس البحث عن م

 وهذا من أجل ختفيف الصدمة على ،و غري موجودةأظاهرة االنتحال سواء كانت موجودة فعال 
 ظل مربط الفرس ومفخرة هلي الذيا حني راح يهدم عرش الشعر اجل،القارئ العريب احملافظ

 التفكري اهلادئ يف حياة هذه األمم  بعدطه حسنيد توصل قو. سالميني على السواءاجلاهليني واإل
، أليس هذه اإلشارة اليت قدمناها إىل ما بني متحدةإن مل نقل إىل نتائج متشاة ينتهي الثالث 

 قد أثرت يف ؤثراتن نفس املهذه األمم الثالث من شبه، تكفي لتحملنا على أن التفكري يف أ
   ).4( أو متقاربةواحدة نتائج  إىلا فانتهت حياة هذه األمم 

 األمة الرومانية واألمة العربية يف نظره ظاهرة ،النتائج املتشاة بني األمة اليونانية ومن
اب درسها يف هذا الكت أن ناولحنن الظاهرة األدبية اليت نريد أن نقول إ"  فهو يصرحاالنتحال
، فلن تكون أول أمة  على األمة العربيةيست مقصورة لجزعا شديدا،أنصار القدمي هلا زع  جيواليت

حنل فيها الشعر حنال ومحل على قدمائها كذبا وزورا، وإمنا حنل الشعر يف األمة اليونانية واألمة 
نشأت عن هذا وآمنوا له، واخندع به الناس الرومانية من قبل ومحل على القدماء من شعرائهما، 

النقاد حىت استطاع العصر احلديث االخنداع واإلميان سنة أدبية توارثها الناس مطمئنني؛ حىت كان 
                                                 

  .79 ،78 ،77ص  ،1995 ،1،  مركز اإلمناء احلضاري حلب ،طعبد الرازق عيدطه حسني العقل والدين ، - 1
  . أول ما أجنزه بعد رجوعه من فرنسا- 2
ليوناين، ومن خالله يعرف ويؤرخ لتاريخ العقل اإلنساين، حيث جتلى هذا التأثر يف إنتاجه  تعريف القارئ العريب بالعقل ا-أ

) 9211ام االثننيظن(ـ ) 1920 (من الشعر التمثيلي عند اليونان سنة صحف خمتارة ( ، فأصدر1924 / 1920بني
  .)1925"(قادة الفكر"و
  مبثابة قنبلة على حد تعبري عبد الرزاق عيد والذي كان 1926سنة "يف الشعر اجلاهلي" إصداره لكتابه - ب

  .79 ،78 ،77ص طه حسني العقل والدين ، مرجع سابق ، - 3
  .114  ص يف األدب اجلاهلي،  مصدر سابق ،- 4



 33

ذلك   استطاعوا إىلما إىل أصوهلا شياءاألمن أصحاب التاريخ واألدب واللغة والفلسفة أن يردوا 
 "ديكارت" مبنهج ورد األشياء إىل أصوهلا كما يشري يف النص مرجعه تأثر الباحثني. سبيال

وسواء رضينا أو كرهنا فال بد من التأثر ذا املنهج يف حبثنا العلمي واألديب كما تأثر ."الفلسفي
من قبلنا به أهل الغرب، وال بد من أن نصطنعه يف نقد آدابنا وتارخينا كما اصطنعه أهل الغرب 

من السنني تتغري وتصبح ذلك ألن عقليتنا نفسها قد أخذت منذ عشرات . نقد آدام وتارخيهم
وهي كلما مضى عليها الزمن جدت يف التغري . غربية، أو قل أقرب إىل الغربية منها إىل الشرقية

  )1" (وأسرعت يف االتصال بأهل الغرب 
وهو يشري من  .صدقائه على السواءأقناع خصومه و الذي اجتهد يف توفريه إلغ وهو املسو

ل بأن يصحح املسار ويوضح الغموض الذي يلف الشعر ن هذا املنهج كفيأىل إناحية ثانية 
اجلاهلي، ويدعو املصريني والعرب إىل تبين هذا املنهج يف دراساهتم حىت ينتقلوا من حظرية النقد 

وإذا كان يف مصر اآلن قوم ينصرون القدمي، وآخرون ينصرون اجلديد، " ي، مصرحا التقليد
قليتهم ذه الصبغة الغربية، وآخرين مل يطفروا فليس ذلك إال ألن يف مصر قوما قد اصطبغت ع

 وازدياد انتشاره من مصروانتشار العلم الغريب يف . منها حبظ أو  مل يطفروا منها إال حبظ قليل
يوم إىل يوم، واجتاه اجلهود الفردية واالجتماعية إىل نشر هذا العلم الغريب، كل ذلك سيقضي 

وبأن ندرس آداب العرب وتارخيهم متأثرين مبنهج  ا،غربيغدا أو بعد غد بأن يصبح عقلنا 
  )2(" ، كما فعل أهل الغرب يف درس  آدام وآداب اليونان والرومان"ديكارت"

لطفي مجعة خيتلف مع املؤلف حول مسالة اشتراك األمة اليونانية الرومانية مع األمة غري أن 
راء بعض املؤرخني، ويرد ذلك إىل العربية يف األدوار واألطوار احلضارية ويستند يف ذلك إىل آ

  :اختالفاتعدة 
   .ة واحمليطاالختالف يف الطبيع ـ أ 
  .اجلنس ـ اختالف ب
   .الزماناختالف   ـج

 اليونان والرومان لدىقد رأى ف: هقول ببالثقافة اليونانية، رنبهويلخص رأي طه حسني امل
   :أمورا تتم ا املشاة التامة بينهم هي

                                                 
 .115 ص  يف األدب اجلاهلي،  مصدر سابق ،- 1
  .114 ص  نفسه، -2
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  .البداوةالتحضر بعد أ ـ 
  . سياسية خمتلفةظروفخلضوع يف احلياة الداخلية لب ـ ا
 إىل )اليونان والرومان( االنتهاء إىل نوع من التكوين السياسي دفع بكل أمة منهما ج ـ 

  .أن تتجاوز موطنها اخلاص وتغري على البالد ااورة وتبسط سلطاا على األرض
يف انتقل بني أميت اليونان والرومان ة أحكم سرد شروط املشاحدثته نفسه أنه لما ف

 إن كان املؤلف حسن النية وغري ملم ...إىل املقارنة بينهما جمتمعتني وبني األمة العربيةاطمئنان 
النبذة وهو يعلم هذه ولو أن مدافعا نفى عنه اجلهالة وادعى أنه كتب  التاريخ فقد وقع يف خطأب

 وأنه كتب ما ،م التاريخ وقوانني املقارنة بني األممخمالفتها للحقيقة وخيفي معرفته بأصول عل
 فقد أثبت املدافع عن املؤلف أنه حاول خداع ،كتب ليدلل به على نظرية انتحال الشعر اجلاهلي

   )1".(الطالب والقراء خداعا ثقيال
، بل أكثر من مرة عن سقوط طه حسني يف املشاة بني األمتنيحممد لطفي مجعة ويتساءل 

كيف كتب هذه ."طالق شتائم ال تليق بالعامل الباحثإلغضب إىل إصدار أحكام ويصل به ا
هل ، املعرفة الضيقة والعلم القليل وتدحضها بديهة التاريخ القدمي واحلديث قصهانالنبذة اليت ت

 هل ففتوحات حىت تتشابه تشاا تاما  فحضارة،يكفي يف عرفك أن يكون ألمتني أو ثالث بداوة
خني وعلماء االجتماع وضعوا قواعد معينة للمقارنة بني األمم فحصرها بعضهم يف تك أن املؤراف

   :أربعة أركان
  طبيعة اإلقليم  -أ 

   جنس األمة -ب 
   فترة الزمان اليت استغرقتها أطوار األمة-ج 
   العقائد الفطرية -د 

  )2(. أثر األمة يف التاريخ-هـ 
النتحال، ويسجل تناقضا بينا استشفه من ثنايا كما ينكر عليه رأيه السابق يف مسألة ا     
 أسرة اهلومرييني توارثت الشعر وجودأن البحث احلديث أثبت ب طه حسني اعترف فقد ،الكتاب

 فال يوجد انتحال يف شعر إذا أخذنا بقول املؤلف نفسه، والقصصي وأذاعته يف البالد اليونانية

                                                 
  .159، 158ص ، 1926 ، 1 ،ط مطبعة املقتطف واملقطم  مصرحممد لطفي مجعة،، الشهاب الراصد  - 1
  .160ص  ، نفسه - 2
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 الشعر اليوناين القدمي، فإا ختالف نظرية اليونان القدامى، مث لو صحت نظرية االنتحال يف
انتحال الشعر اجلاهلي؛ ألن اليونان يكونون قد نسبوا بعض الشعر إىل غري قائله جهال منهم 

أما نظرية انتحال الشعر اجلاهلي عند العرب فهي قائمة . لقائله، فحسن النية مفترض يف عملهم
ضليل، إذ كان الرواة يصطنعون أبياتا من عندهم يف رأي املؤلف على سوء النية قصد التمويه والت

وينسبوا كذبا وزورا إىل الشعراء األقدمني، ليشعلوا نار الفتنة أو ليكسبوا أخالف الشاعر القدمي 
أو قبيلته جمدا أو ليغريوا احلقيقة تفكها، باإلضافة الختالق آخر هو وضع الشعر لالستشهاد به 

  . والفقه وتفسري علوم األدب وتعليل قواعد النحو والصرفعلى ألفاظ الكتاب املرتل واحلديث
اجلاهلي  الشعر  بصحة نظرية انتحال"يف الشعر اجلاهلي"املؤلف أن يقنع قارئ كتاب  أراد

  )1(وملا عجز عن الدليل من تاريخ العرب وآدام جلأ إىل تاريخ اليونان والرومان
لغمراوي الذي رأى بأن طه حسني ما جاء على لسان أمحد اكذلك ومن الردود العنيفة 

فاستنبط طراف اجلزع أن حيبك عليهم أ و،ن يستدرج خصومه إىل تأكيد ظاهرة االنتحالأأراد 
. هلم تلك الظاهرة من طريق ال يستطيعون منه فرارا، طريق املقارنة بني العرب واليونان والرومان

وإذا . شيء ألا سواء يف القدمفالعرب واليونان والرومان أمم تكاد عنده تكون سواء يف كل 
مل على اليونان والرومان فال بد أن وقد ُح" االنتحال"كانوا سواء يف كل شيء فهم سواء يف 

 ن،ومل على اليونان والرومان الديكارتيمل على العرب وقد كشف عما ُحُحكون قد ي
  ) 2.(العرب مل علىالذين سيكشفون عما ُح ن هموالديكارتيف

رخون كافة على اختالف املدنية اليونانية عن املدنية الرومانية يف مجلة وجوه وقد أمجع املؤ"
جوهرية، كما أمجعوا على الفوارق األصلية الناشئة عن اختالف الطبيعة واحمليط واجلنس 

، وحييلنا حممد لطفي مجعة يف نفس الصفحة إىل جمموعة من املصادر واملراجع اليت )3("والزمان
  ، )4( بنوع من التفصيل تناولت هذه القضية

                                                 
  . 169 ص،)مصدر سابق( يف األدب اجلاهلي-1
  .218 ، ص1981 النقد التحليلي لكتاب يف األدب اجلاهلي ، حممد أمحد الغمراوي ، املكتبة العربية  بريوت،   -2
 .159 الشهاب الراصد ، مرجع سابق ، ص  - 3
 ، وكتايب الشعر القصصي يف اليونان، واألدب اليوناين Ridgewayور األوىل، تأليف   حيدد  تاريخ اإلغريق يف العص- 4

، ونظرية السياسة اليونانية، تأليف Zimmern، واحلكومة اإلغريقية، تأليف Gilbert Murrayالقدمي، تأليف 
Barker وتاريخ اليونان، تأليف ،Grote واملدية العتيقة، تأليف ،Fustel de coulangeالعقائد  والقانون ، يف 

 Theodorأما عن الرومان  فنتكفي  بثالثة  كتب حديثة أوهلا تاريخ روما، تأليف . واألنظمة عند اليونلن والرومان
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أن يتقدم إىل القراء لتأييد رأيه بفصل واحد من مئات " ويتساءل إن كان املؤلف يستطيع 
الفصول اليت عقدها مؤلفو هذه الكتب، ونسأله كيف كتب هذه النبذ اليت تنقصها املعرفة والعلم 

  )1" (وتدحضها بديهة التاريخ القدمي واحلديث
 الذين  زيادة عما جاء به القدامى، مسألة النحل واالنتحال طه حسني جبديد يفتأمل ي

 قبل ثالثة عشر قرنا، ، يف األدب اجلاهلي وغري اجلاهلي واالنتحالالنحلَشاف تسبقوه إىل اك
 جرثومة تكاثرت حتت قلمه  ابن سالم وما رواه صاحب األغاينقال أن اختذ ماومل يزد على "

ابه، وكل الفرق بينهم وبينه أم اعتدلوا وتطرف، حىت غطت تلك الصفحات الكثرية من كت
اقتصدوا وأسرف؛ ووقفوا يف القول باحلمل على اجلاهليني عند حد الدليل ومل يقف عند حد، 
فلم جيعلوا الشعر اجلاهلي كله حمموال وهو يريد أن جيعله حمموال كله، فإن أنكر أحد عليه ذلك 

ة، وطفق يثبت الوضع واالنتحال مبا ال يثبت الشطط عد ذلك انكارا للوضع واالنتحال مجل
  مقارنة الدكتور طه حسنيويتفق الدكتور حممد احلباس مع احلاج صاحل يف كون)2 (.منهما شيئا

العرب باليونانيني والرومانيني، فهو قياس مع فارق، وهو كذلك قياس شبه، وقياس الشبه من 
 اشتراك العرب مع غريهم على طه حسنيفمحمد احلباس ال ينكر ، )3(أضعف أنواع االستدالل 

نه ال يسلم ذا االشتراك على سبيل االطالق، على اعتبار أ ىير من األمم يف ظهور آفة النحل
ة رأنه مل يكن للعرب نفس املنهج يف نقد أخبارهم واشعارهم، ويسلم بأن عملية التمحيص كظاه

 فإذا كان ،ال عند العرب املسلمنيإذ أن أسس نقد األخبار مل تنشأ إ نقدية نشأت عند العرب
التراث اليوناين والروماين مل ينقد نقدا علميا إال يف العصر احلديث، فإن األمر خيتلف بالنسبة إىل 

  لذا فاحملافظة عليه هي يف الوقت نفسه حمافظة على اإلسالم، فكانت.يالتراث العريب اإلسالم
 نفسها عند اللغويني، حيث اعتمدوا على نفس النقدية للخرب اليت أنشأها احملدثون هي احلركة

  )4.(املناهج يف تبيان الصحيح من السقيم يف احلديث والشعر معا

                                                                                                                                                      
mommsen وض الرومان وسقوطهم، تأليف .  زعيم مؤرخي أوروباوGibbon ،وعظمة روما واحنطاطها ،

  .Ferreroتأليف
 .160 الشهاب الراصد، نفسه، ص- 1
  .219 النقد التحليلي لكتاب يف األدب اجلاهلي، مرجع سابق ، ص-2
   .73  ص مقال علمي، احلاج صاحل ،، النحو العريب ومنطق أرسطو- 3
  ، صخمطوط  جامعة اجلزائر، ،هدكتورا  رسالة،حممد احلباس  ،دراسة يف املنهج النحو العريب والعلوم اإلسالمية - 4
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لقد تعلم طه حسني من كارلو نالينو يف اجلامعة إمكانية أن ندرس األدب العريب على   
ملوازنة يف ولقد تبلور وعيه بضرورة هذه ا، أساس من املوازنة بينه وبني اآلداب القدمية الكربى

، وأن الباحث فرنسا، فأكد بعد عودته منها أن األدب بطبيعته شديد احلاجة إىل املقارنة واملوازنة
ليفهم ...الذي يريد أن يدرس تاريخ األمة العربية جيب عليه أن يتعود درس تاريخ األمم القدمية 

ا أمة فذة مل تعرف أحدا ومل إىل األمة العربية بأتاريخ األمة العربية، ومن أكرب اخلطأ أن ننظر 
ويسلم طه حسني بوجود صلة بني األمة اهلندية واألمة الفارسية من ناحية،  ...يعرفها أحد 

واألمة العربية من ناحية أخرى، ولكنها صلة ال ميكن أن تصل إىل التشابه الذي جيمع اليونان 
  التشابهرقية إال إىل دعماألمم الشوالرومان والعرب، وال يهدف تقليل التشابه بني األمة العربية و

العقل " األمة العربية واليونان والرومان، ومن مث الوصول إىل نتيجة أساسية ِمداها أن بني
 وإذا كان العقل اإلسالمي كالعقل األورويب فمن املنطقي أن )...(" اإلسالمي كالعقل األورويب

ما مضى عليها الزمن يف  كلسرع يف التغريإن عقليتنا احلديثة حتن إىل طبيعته األصلية وت"يقال 
العصر احلديث، فتقترب من الغرب لتصبح عقلية غربية أو قل أقرب إىل الغربية منها على 

       )1.(الشرقية
  

  . جديدةتصدي طه حسني لدراسة النحل بأدوات _ 7
  

ى  الشك عند طه حسني هو تلك األخبار األدبية والتارخيية اليت ترددت علبابما فتح 
نسب ألشعار اليت ت وتلك ا،املختلفة للنصوص الشعرية والروايات  وتلك القراءاتة،ألسنة الروا

  عند ابن سالم وغريه، وهو ما يعرفهي اليت فتحت التساؤل القدمي، تلك شاعرإىل أكثر من 
 الذي ،طه حسنيمع تكرر بعد قرون طويلة الذي االنتحال وهو التساؤل نفسه مبسألة النحل و

 ،جديدة بعيدا عن مناهج القدماء وانتحائه وجهة األسئلة واالستدالل بأدوات  بالدرس لهتصدى
يف األدب " وهو ما أثار إعجاب بعضهم حني أبدى رأيه يف طه حسني ومنهجه يف مؤلفه 

  ".اجلاهلي

                                                 
، ص 1998 نقد طه حسني، جابر عصفور، دار قباء للطباعة والنشروالتوزيع القاهرة،  املرايا املتجاورة دراسة يف- 1
ً259، 258. 
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، ألنّ له قياسه وتقديره وله ديدّنه لعبقري من صنف جإ نوعه ومن إنّ هذا املؤلف فريد 
 ويثين عليه آخر يف طريقة حبثه ومادته ويبّين اهتمامه شأنه )1(،فكريه وله أسلوبه وتدبريهمنطقه وت

ال إذا شغله إ موضوع ما ليبحثه ىلإال يتجه إذ أنه يف ذلك شأن كل باحث مقتدر حيترم نفسه 
  ).2(ورأى فيه عددا من الثغرات جيب أن متأل 

ستقبال الرواة استقبال املطمئنني  اىليعود إ شك طه حسني يف النصوص القدمية دومر
خملصني يف حب اإلسالم، فأخضعوا كانوا   القدماءسلمنيأن امل ىلإ ويوعز سبب ذلك ،لرواياهتم

ومل يعرضوا ملبحث علمي وال لفصل من فصول األدب أو لون  إلسالم،ئ لكل شيبسبب ذلك 
مذهبهم أخذوه، وما نافره ما الءم ونتيجة لذلك إلسالم،  جانب تأييده لمن ألوان الفن إال من

  ) 3(.انصرفوا عنه
تأثروا يف حياهتم مبثل ما الذين لحدين، واملوس ا ،نصارى، اليهود كالومن غري املسلمني

أفسدوا العلم نه فتعصبوا على اإلسالم وحنوا يف حبثهم حنو الغض منه والتصغري من شأفتأثر به 
بني عقوهلم وقلوم، يف التفرقة القدماء  لفشل  والسبب يف ذلك يعودوجنوا على األجيال املقبلة

قومية وال عصبية لتركوا لنا أدبا غري األدب  دون  تناولوا العلم على حنو ما تناوله احملدثونفلو
  )4(الذي نتكلفه اآلنالبحث ألراحونا من عناء  الذي جنده بني أيدينا و

 الزمن، ومقاومة عوادي الفناء  يعتمد على الرواية وحدها يف مغالبةمل يكن الشعر اجلاهلي
فنحن نعرف بأن الرواة . فإن الكثرة منه كانت تكتب وتدون كما أثبتت ذلك البحوث العلمية

قد ينسبون بيتا أو أبياتا، أو يقدمون بيتا على آخر، أو نسب قصيدة إىل غري قائلها، ولكن ذلك 
 الروايات يؤكد بال ريب ال يقدح يف صحة الشعر اجلاهلي ونسبته ألصحابه، بل إن اختالف

صحة الشعر، إذ لو كان موضوعا كله جلاءت الروايات متحدة، فاختالف الرواة دليل حاسم 
  ) 5.(على صحته و أصالته، فهو شعر صادق اإلحساس، خصب اخليال متقد املشاعر

إن استفادة طه حسني من الثقافة الغربية وامتالكه وسائل البحث اجلديدة إضافة إىل 
النادرة ورغبته امللحة يف تنوير العقل، مع إدراكه املسبق ملا تسببه له أفكاره اجلاحمة من شجاعته 

                                                 
  .106 ص ،) مرجع سابق(الشهاب الراصد، ـ   1
  .67ص، ) مرجع سابق(، ـ موقف النقد األديب من الشعر اجلاهلي 2
  .68 ص ،)مصدر سابق( يف األدب اجلاهليـ 3
   .69ص ، ـ نفسه 4
 . 8، ص2005، 2القاهرة، ط  هلي بني الرواية والتدوين، علي أمحد اخلطيب،  الدار األدبية للكتاب، الشعراجلا- 5
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 للماضي املقدس هتثريه آراؤه من سخط يف األوساط األدبية و الدينية يف تعرضمتاعب، وما 
وازوراره عن املألوف من حيثيات الدرس األديب الشائع يف عصره يف مؤسسات التعليم العايل يف 

ر، وذا التمرد النقدي للحفر يف املاضي وتأسيس مفاهيم وتطوير رؤى أدبية باستعمال منهج مص
 مل يدهش القارئ العادي فحسب بل أثار ،الشك الديكاريت يف البحث األديب العريب ألول مرة

دبية على ديب على مستوى متقدم من البنية الفكرية و الطليعة األحفيظة املنشغلني بالدرس األ
 فإنه يكون ، وإذا كان قد أحدث هزة عميقة يف األوساط الثقافية واألكادميية باخلصوص،واءالس

قد عزم على تأسيس مرحلة العقل اليت مل تكن حتتل املرتبة األوىل يف البحث األديب عند القدامى 
   ناهيك عن املناهج العقيمة ،الذين تعاملوا مع الشعر والشعراء اجلاهليني على اخلصوص

 سواء يف اجلامعة املصرية أو يف مدرسيت ، كان ميارسها األساتذة يف املدارس احلكوميةاليت
ن يكتب أساتذة اآلداب هذا الكالم أالقضاء ودار العلوم واألزهر، وكانت العادة قد جرت ب

 ،للطالب ويذيعوه فيهم، فيستظهره هؤالء الطالب استظهارا يستعينون به على أداء االمتحان
وا من هذا االمتحان انصرفوا عما حفظوا أو انصرف عنهم ما حفظوا مل ينتفعوا منه حىت إذا فرغ

  ) 1(.كثري ومل يتعلموا منه نقدا وال حبثا ومل يفيدوا منه ذوقا وال شيئا يشبه الذوقب بقليل والال 
إن اعتماد طه حسني منهج الشك أثار حفيظة املثقفني التقليديني الذين مل تسعفهم أدواهتم 

دوات هز  أهم أن يربحوا مواقعهم، ومن مث مل يستسيغوا ما أتى به طه حسني من مناهج وورؤا
، يف أغوار البنية العربية االجتماعية متأصل هذه الرجة اهلادمة ملعمار تراثي، كان النقد القدميأرا 
 من كثرأ املواجهة النقدية ذا السالح اجلديد أثارت ردود أفعال على أكثر من مستوى وههذ

 يف ماض سحيق يتسم غوصمن  مما أحدثه ،حقل من حقول املعرفة والسياسة على السواء
دهش القارئ اخلايل الذهن من تقدمي نمن الطبيعي أن ي و.مل يبال بكل ذلكو القداسة الفنيةب

 ألن هذا البحث إذا ،فكرة السخط واالزورار يف حبث علمي حمض خاص بتاريخ الشعر اجلاهلي
جالء أمور غامضة أو حل لغز من ألغاز األدب القدمي فال ميكن أن يهيج سخطا إ كان يرمي إىل

  .)2( أو يسبب ازورارا السيما أن املؤلف قد وضع نفسه على رأس اددين
  

  
                                                 

  .8 ص ،)مصدر سابق(  يف األدب اجلاهلي- 1
  .22صمرجع سابق، ، الشهاب الراصد - 2
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   الثاينالفصل
 مصرنقدية يف هج الانمل من اطه حسنيموقف 

  . الشكوالرأي النقدي البديل ومربرات
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، وبني يديه تراث هائل من أخبار 1926"يف الشعر اجلاهلي"طه حسني كتابلقد كتب 
وقد مهد لذلك ببسط نظريته عن رفض . الرواة القدماء، ودراسات احملدثني من املستشرقني

  .  الشعر اجلاهلي، والشك يف أخبار شعرائه 
  

  . حرص طه حسني املنهجي يف الشعر اجلاهلي- 1
  
 يتفرع كل منها إىل مباحث ،ثالثة مباحث أساسية "لي اجلاهاألدبيف "م كتاب ضي   

 نقد مناهج الدراسة األدبية يف مصر يف بيئاهتا الثالث املبحث األول، تناول يف أخرى فرعية
 ومقارنتها باملناهج احلديثة اليت ؛ ومدرسة القضاء الشرعي؛موالعلاألزهر الشريف، دار 

  .استحدثتها اجلامعة املصرية الناشئة
دراسة األدب ص طه حسني على توضيح فساد املنهج يف هذه املدارس الثالث يف وقد حر 

 أن التدريس يف مصر ، إذ يعترب قيمة األدب الفنية واجلماليةنع  الكشفلىوقصور هذه املناهج ع
ً  مذهب قدمي ومذهب جديد، القدمي ميثله السيد املرصفي:مذهبان ومذهب جديد استحدثته ؛

ومن خلفه من املستشرقني، ،  نلينوو كارلملذهب األورويب بفضل األستاذاجلامعة املصرية وهو ا
  .والذي كان ينحو يف درس األدب العريب حنو النقاد ومؤرخي اآلداب األوروبية احلية أو القدمية

 يف مدرسة تبعبني هذين املذهبني مذهب ثالث، وهو املذهب املأن وقد الحظ طه حسني 
ارس الثانوية املصرية كلها والذي ال يأخذ حبظ من أسلوب القدامى القضاء ودار العلوم ويف املد

وال من أسلوب املستحدثني يف البحث وإمنا يريد أن يقلد األوروبيني يف تاريخ اآلداب فترجم 
للكتاب والشعراء واخلطباء والفالسفة ويلم يف كل عصر بطائفة من املعاين يلفق بعضها إىل بعض 

 ولذا مل يتقدم درس األدب واحنط يف األزهر ،ليط أدب اللغة العربية هذا اخلىمن غري فهم ومس
  .ومدارس احلكومة

لكن وضع الدراسات األدبية يف مصر قبل طه حسني تكشف لنا العكس، فليس صحيحا 
 بل ليس صحيحا أن منهج ،أن جهود طه حسني يف ميدان الدراسة األدبية قد نشأت يف فراغ

سني يف صدر شبابه قد بدأ مع استضافة اجلامعة األهلية لعدد االستشراق الذي أعجب به طه ح
 عند نشأهتا، فلقد عرفت مصر هذا املنهج قبل ذلك بسنوات سواء يف ميدان العلم من املستشرقني

ففي اال األول نالحظ أن األستاذ حسن توفيق العدل كان  .والدراسة أو يف ميدان التأليف
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على طريقة املستشرقني يف أواخر القرن التاسع عشر وكان قد يدرس تاريخ آداب اللغة العربية 
درس يف أملانيا ملدة مخس سنوات أتقن خالهلا اللغة األملانية وتتلمذ على يده الكثري من مستشرقي 

وحني توىل تعليم اللغة العربية . األملان وملس عن قرب أساليبهم يف التدريس والكتابة والتأليف
 الذي كان بدال من املنهج التقليدي ري يف تدريسها على هذا املنهج اجلديدبدار العلوم آثر أن يس

  )1(.املرصفي والشيخ محزة فتح اهللا قد أرسيا قواعده من قبله
ويف  إىل منهجني سادا يف عصره،" يف األدب اجلاهلي " ني يف مقدمة كتابهيشري طه حس

 الذي ؛واملنهج االحتجاجي الشاك؛ ملطمئنعتقادي ااملنهج اإلمياين اال: البيئة العربية عموما مها
فاملنهج عند القدامى يترك األدب كما أنتجه القدماء بال  .يرفض كل النتائج اليت جاء ا القدامى

 نأل أما املنهج الثاين فيبحث عن احلقيقة الصعبة املنال باملعطيات البحثية احلديثة، ،تغيري وال تبديل
، كس القدامى الذين كثريا ما يكون الطريق أمامهم سهالعت كبرية، النزالقا الباحث معرض

بني يدينا مسألة الشعر اجلاهلي نريـد أن ندرسـها وننتهي فيـها  « :على حد تعبري املؤلف
  )2(».إىل احلق، فأما أنصار القدمي فالطريق أمامهم واضحة معبدة، واألمر عليهم سهل يسري

لت السبق ونالت احلظوة واالهتمام من الصعب  وأنصار القدمي يغرفون من مصادر أدبية نا
ع القدماء امجإ  عنيف هذا الشأن، ويتساءل املؤلف و ومن هنا جاء ذلك االطمئنان،،الطعن فيها

 على أن طائفة كبرية من الشعراء ،من علماء األمصار يف العراق والشام وفارس ومصر واألندلس
أمساء معروفة حمفوظة مضبوطة يتناقلها الناس م هلو  وقالت كثريا من الشعر،عاشت قبل اإلسالم

 مقدارا من القصائد واملقطوعات حفظه عنهم رواهتم وتناقله  حوهلا وهلمونفخيتلوال يكادون 
  ).3(بقى إىل أيامنا عنهم الناس، حىت جاء عصر التدوين فدون يف الكتب وبقي منه ما

كر اطمئنام إىل منهج اإلميان  ويستن، ويتأسف للقدامى الذين يقبلون األمور على عالهتا
رووا أمساء و العلماء على هذا  أمجعإذا و ،القائم على عدم مناقشة القدامى والشك يف آرائهم

 فإذا ان،طمئنا و ىرضب هنأخذ ما قالو بد أن  ونقلوا آثار الشعراء وفسروها، فالةطوضبمالشعراء 
  .اوز مذهب أنصار القدميجت دون  ذلكق فهو يستطيعيحقالتنقد والبحث وقام أحد بال

                                                 
 .28 طه حسني ، مرجع سابق ، ص 1  أعالم األدب املعاصر يف مصر- 1

  .62ص  ،)قمصدر ساب( يف األدب اجلاهلي-  2
  63، 62 نفسه، ص -  3



 43

  إىل قضية منهجية يف غاية األمهية تتعلق بصناعة الكتابة وتأليف الكتب، كذلكتعرض كما 
  .متوقفا عند قداسة الرواية والتسليم مبا نطق به أصحاا

  

  .املنهجي لتدريس األدب يف مصرحسني طه  نقد -2
  

ألدب ا ونقسمني راح العلماء يمنهجية تدريس األدب، حمن املسائل اليت نالت اهتمامه 
فأصحاب هذا الترتيب يف نظره مل ميسوا األدب من الداخل ومل يغريوا من األدب ، إىل عصور

 "  بأن- رافضا –فهو يرى ،  ألم اطمأنوا إىل ما قاله القدماء وأغلقوا باب االجتهاد،شيئا
 بعض التفاوت، فلنوازن بينهم العلماء  اختلفـوا يف الرواية بعض االختالف، وتفاوتوا يف الضبط

أصاب البصريون وأخطأ الكوفيون، : ولنرجح رواية على رواية، ولنؤثر ضبطا على ضبط، ولنقل
 ولنذهب يف األدب وفنونه مذهب الفقهاء يف الفقه بعد أن أغلق ،ووفق املربد ومل يوفق ثعلب

، وهو املذهب الرمسي  وهذا مذهب أنصار القدمي، وهو املذهب الذائع يف مصر،باب االجتهاد
  .)1(أيضا، ومضت عليه مدارس احلكومة وكتبها ومناهجها على ما بينها من تفاوت واختالف

يف متثل املناهج احلديثة حىت " االعتقادي -اإلمياين"ويشك يف مدى متثل أصحاب املذهب 
ليف، وإن جرت على ألسنتهم بعض املصطلحات واأللفاظ العصرية يف مذهبهم يوم يتصدون للتأ

دون العناية باملضمون القائم على مساءلة النصوص والعصر والظروف احمليطة بالكاتب، ويؤكد 
 لطريقة اهذذه األلفاظ املستحدثة يف األدب، و  اخدعنال ي بأخماطبا وحمذرا القارئ والباحث

ألشكال ال التاريخ األديب إىل عصور، فذلك كله عناية بالقشور والقائم على تقسيم  األيفمن الت
ا قال القدماء، مل  ألم اطمأنوامل يغريوا يف األدب شيئابذلك هم ف ،ميس اللباب وال املوضوع

 ).2(  باب االجتهاد كما أغلقه الفقهاء يف الفقه واملتكلمون يف الكالموأغلقوا
 خارج معاهد العلم إن حالة األدب يف هذه الفترة ليست كما يصورها طه حسني ألن

، فلقد أخذ  من طرف جمموعة من األدباءنا جند أن تنبها مبكرا ملنهج املستشرقنيالرمسية فإن
جرجي زيدان يكتب مقاالت نصف شهرية يف جملة اهلالل بعنوان تاريخ آداب اللغة العربية من 

يف كتابه تاريخ آداب اللغة العربية الذي نشر ابتداء من سنة    مجعهذيالأقدم أزماا إىل اآلن و

                                                 
  .63 ص ،)مصدر سابق( يف األدب اجلاهلي- 1
  .63 نفسه،   - 2
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 تاريخ صدور كتاب تاريخ آداب اللغة العربية  للرافعي الذي تناول فيه العديد من  وهو1911
  . العريب تبعا للعصور السياسيةتقسيم األدبالقضايا اهلامة منها ختطئته لفكرة 

إضافة إىل بعض الكتابات النقدية اليت وجهت األنظار إىل مقاييس فنية وأساليب جديدة 
ا من األشكال األدبية منها مقاالت العقاد واملازين والعقاد وشكري لبناء القصيدة والقصة وغريمه

وحممد لطفي مجعة، فجهود طه حسني يف احلقل األديب مل تكن األوىل وال الوحيدة يف تلك 
  .احلقبة

 زميل طه حسني يف الدراسة كما تطور درس األدب تطورا ملحوظا على يد أمحد ضيف
وألف هلذا الغرض 1925 العريب باجلامعة املصرية حىت بفرنسا والذي سبقه إىل تدريس األدب

ومنهج هذا الكتاب الذي نشره قبل أن 1921يف " مقدمة لدراسة بالغة أو أدب العرب"كتابه 
تنشر مقاالت حديث األربعاءال خيتلف يف روحه و جوهره عن دراسة األدب الذي نادى به طه 

           )1(. اجلامعات املصرية والعربيةوال تزال تطبقه األجيال التالية يف، حسني وطبقته
دعا طه حسني إىل إصالح اخللل املنهجي يف مؤسسات التدريس على اختالف توجهاهتا 

  :ومضامينها العلمية واملعرفية، ويقترح لذلك سبيلني
قراءة النصوص العربية وفهمها وتفهمها لطالب املدارس العالية والثانوية  بيبحتـ أ 
  . هو عكس ذلكبلاألدب العريب ليس كما ميثله هلم أساتذهتم جاف عسري اهلضم ف ،واالبتدائية
ـ إعداد املعلمني القادرين على تدريس اللغة واألدب العريب، يقول أنه ليس يف مصر ب 

أساتذة للنحو أو البالغة أو الصرف أو األدب وما هو باألدب، إمنا هو كالم مرصوف ولغو من 
  .استيعابهالقول تكره الذاكرة على 

ويرى أن إعداد املعلم حيتاج إىل معرفة عميقة بالثقافة العامة املتينة اليت تعني على درس 
مث أخذ يف عرض املناهج اليت ،األدب وتفهمه وخاصة آيات األدب األجنيب قدميه وحديثه

وخلص منها إىل منهج  يستخدمها األوروبيون يف دراسة اآلثار األدبية أو األدب اإلنشائي
  .كب، يضم هذه املناهج يف جانبها العلمي والفينمر

  
  
  

                                                 
 .30 ، 29  أعالم األدب املعاصر السابق ذكره، ص- 1
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  .النقدي عند طه حسنيالشك طلقات  من– 3
 

 ،املبحث الثاين لدراسة مشكلة الوضع والنحل يف الشعر اجلاهليطه حسني خصص لقد 
ويضم هذا القسم من الكتاب أربعة مباحث فرعية تقود مجيعا إىل املشكل األساسي، أي الوضع 

  .شعر اجلاهليوالنحل يف ال
اتباعه يف دراسة الشعر اجلاهلي، وهو منهج الشك الذي  طبيعة املنهج الذي قررتناول أوال 

 ويقوم هذا املنهج على جترد ناستحدثه ديكارت للبحث عن حقائق األشياء يف أول هذا العصر
، كان يعلمه مسبقا، وأن يستقبل موضوع حبثه خايل الذهن مما قيل فيهيء الباحث من كل ش

وهو منهج كانت له نتائجه يف جتديد العلم والفلسفة جتديدا، وتغيري مذاهب األدباء والفنانني 
  .تغيريا خصبا ومستنريا

ذا املنهج الذي اختاره لنفسه قطع ما بني دراسة الشعر اجلاهلي وبني املعارف املتداولة   
وصفه مرآة تنعكس عليها يف أخبار الرواة من صلة، ليلتمس هذه املعارف وغريها من الشعر ب

 وذا حياول أن ميتحن صحة الشعر اجلاهلي ومدى استجابته هلذه الصورة اليت ،حياة اجلاهليني
تنعكس على مرآته، وانتهى أن إىل أن األدب اجلاهلي ال ميثل احلياة اجلاهلية، وهو يريد أن يدرس 

لنيب ويف شعر شعراء جاؤوا هذه احلياة من خالل القرآن، ومن خالل الشعراء الذين عاصروا ا
  .بعده

افتقد فيه لغتهم، فالحظ خالفا ألنه كما انتقد يف الشعر اجلاهلي متثيله للحياة اجلاهلية   
واضحا بني لغة الشعر اجلاهلي، وبني تلك اللهجات أو اللغات اليت كانت معروفة يف مشال 

 القرآن، وانتهى إىل أن الشعر اجلزيرة وجنوا، وقد الحظ مشاة بني لغة الشعر اجلاهلي ولغة
  اجلاهلي كتب بلغة القرآن

  

  .أراء طه حسني وأفكار مرجليوث يف رواية الشعر اجلاهلي – 4
  

ذهب مرجليوث إىل القول بأن ما يسمى الشعر اجلاهلي من وضع الرواة يف املائة األوىل 
أن حمى تراثا أدبيا من التاريخ اهلجري، ألسباب سياسية واجتماعية ودينية وكان بذلك الفرض 
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ضخما عن حقبة تارخيية من حياة العرب اجلاهلية، إذ أن فكرة وضع الشعر اجلاهلي العصر 
ألهداف مرجليوت الذي كان يقصد من ورائها تأكيد بشرية تستجيب اإلسالمي لدواعي دينية 

 نيتهباجلاهلي كانوا يقصدون إضعاف القرآن الكرمي، إذ كان يقصد بأن الذين وضعوا الشعر 
اللفظية واملعنوية، حىت يستقيم للمسلمني منهج املقارنة اللفظية إلثبات أن القرآن يسمو على 

  )   1.(كالم البشر
اهتامه بنقل آراء ، لدرجة  العلميةة طه حسنييف التجريح يف أمانالرأيني  مشاة  أثرت

 وميكن ،ألنه استفاد منهمرجليوث يف كتابه يف الشعر اجلاهلي وكتاب أصول الشعر العريب القدمي 
  : بعض املالحظات على البحثنيميقدت

دون  1926ة ، ونشر طه حسني كتابه سن1925 ـ أن مرجليوث نشر حبثه سنة 1  
  .هذه اآلراء بتدريسه مدة طويلة للطالب شك أن طه حسني كان قد أذاع

و أن  كل من طه حسني ومرجليوث من منهج بعينه لدراسة الشعر وتقوميه ه انطلق ـ2  
 وهو منهج يرى يف األديب بأنه مرآة ،الشاعر مثرة البيئة االقتصادية والسياسية واالجتماعية

   وقد طبق كل واحد منهما هذا املنهج ،تنعكس عليها تلك احلياة
 ومن الطبيعي أن يبحثا عن صورة ،بصرامة يف دراستهما ملشكلة الشك يف الشعر اجلاهلي

 يعلل قصور الذي بني أيدينا على تصوير احلياة الدينية واالقتصادية، احلياة يف هذه املرآة، وهذا ما
  .    وقصور لغته يف متثيل لغة القبائل املختلفة يف هلجاهتا

 بل تفهم من كتبه ، ـ أن آراء طه حسني ال تفهم من خالل كتاب واحد فقط3  
ت يصبح طه حسني  ففي هذه املقاال،ومقاالته اليت نشرها مث مجعها يف كتاب حديث األربعاء

داعية هلذا الشعر يشرحه ويفسر معانيه ويكشف عن قيمه الفنية وكأنه مل ينكر الوجود الفعلي 
 وهذا يدل على أنه كان يريد دفع الدارسني إىل تطوير مناهجهم يف دراسة األدب كما ،للشعراء

  . فعل األوروبيون مع اآلداب القدمية اليونانية والرومانية
 هم الذين استجابوا فيما بعد ،ذين عارضوا نظرية طه حسني ورفضوهاوالغريب أن ال  

 وهم الذين ضوا بعلم ،لدعوته يف حتقيق النصوص القدمية وتصحيحها وإعدادها للدراسة الفنية
  .حتقيق التراث

                                                 
 .217  ،216، ص2005، 1ـ الرد على شبهات املستشرقني ، خري الدين هين، مطبعة ع بن اجلزائر ، ط  1
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 واقتناعه باحنطاط مناهج ،ميان طه حسني بتزييف ما يروى من شعر وأخبارإ ـ ولعل 4  
عامل العريب وخاصة عند مقارنتها مبناهج الغربيني، فلم يترك طه حسني معهدا الدراسة يف مصر وال

أو مدرسة دون مهامجته وتسفيه طريقته يف التأريخ للتراث العريب القدمي ودرسه من األزهر إىل 
أبناء هذه املعاهد مجيعا بدفع  مما دار العلوم ومدرسة القضاء ودار املعلمني العليا واملدارس الثانوية،
ي دينه وعلمه ورد آرائه باحلق أو .من املدرسني فيها واملتخرجني إىل مهامجته والطعن فيه، ف

  .  بالباطل

  
يف األدب اجلاهلي قراءة كتاب من كتاب يف الشعر اجلاهلي إىل  ـ 5

  .وصفو
  

، وما كاد هذا "يف الشعر اجلاهلي"مجع طه حسني حماضرات دروسه يف كتاب بعنوان
دي القراء حىت صودر ومنع من التداول من قبل الربملان بإيعاز من األزهر الكتاب يستقر يف أي

، ومنع طه حسني من التدريس يف اجلامعة، وبعد حماكمة حول 1926ألسباب دينية وذلك سنة 
" يف األدب اجلاهلي" املوضوع أعيد له االعتبار وطبع الكتاب بعد التعديل بعنوان جديد هو

  .باألدبمن قبل املهتمني واملشتغلني  طبعته اجلديدة من النقد ورغم ذلك مل يسلم الكتاب يف
متحور النقد حول األفكار اجلديدة اليت جاء ا طه حسني، وكذا املنهج الذي سلكه يف 

  .قراءة التراث الشعري
يف األدب " و " يف الشعر اجلاهلي " وميكن أن نالحظ عند تصفحنا للكتاب يف طبعتيه   
ة اجلديدة مل حتمل سوى تنقيحات طفيفة وقليلة، ال تغري يف املضمون حىت أنه أن الطبع" اجلاهلي 

 ونوع آخر من تأثريات الدين يف انتحال الشعر وإضافته إىل اجلاهليني، " :مل حيذف الفقرة التالية
وأخذ القصاص : " .. إىل قوله" وهو ما يتصل بتعظيم شأن النيب من ناحية أسرته يف قريش 

بيت هذا النوع من التصفية والتنقية وما يتصل منه بأسرة النيب خاصة، فيضيفون جيتهدون يف تث
إىل عبد اهللا وعبد املطلب وهاشم من األخبار ما يرفع شأم ويعلي مكانتهم ويثبت تفوقهم على 

  .  قومهم خاصة وعلى العرب عامة
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    .مضمون طبعيت الكتاب ـ  6
  

أن نبني أن كتاب يف األدب اجلاهلي الذي يبلغ قبل عرض أفكار الكتاب لعله من املفيد 
 صفحة، مل يكن طبعة ثانية أو منقحة لكتاب يف الشعر اجلاهلي الذي ال 375عدد صفحاته 

ل منهما هدف معني أو على األصح صفحة، ولكنهما كتابان لك195يزيد عدد صفحاته عن 
رية اجلديدة اليت جاء ا طه مثلما يرى أمحد جغام أن كتاب يف األدب اجلاهلي كتاب موسع للنظ

ضافها يف كتابه اجلديد مل يكن أالكثرية اليت حسني يف كتابه يف الشعر اجلاهلي إذ أن الفصول 
و خييل إلينا أنا :"هدفه منها سوى املزيد من الشرح والتحليل ملا جاء يف كتابه األول، بدليل قوله

موقفنا إزاء هذا النوع من الشعر قد وضحنا و أزلنا احلجاب عن كل ما نريد أن نكون يف 
و هو رأينا الذي ال حنيد عنه، وال نعدل "... بل كان يف جل آرائه اليت آمن ا يقول " اجلاهلي

                           )1("به رأيا آخر
أن " يف األدب اجلاهلي"و  " يف الشعر اجلاهلي"ما يالحظ عند تصفحنا للكتاب يف طبعتيه 

 . مل حتمل سوى تنقيحات طفيفة وقليلةالطبعة اجلديدة
يف " والذي جاء بديال لكتابه األول" يف األدب اجلاهلي" إن أهم ما يالحظ على كتاب 

  :إضافات كثرية جنملها فيما يأيت" الشعر اجلاهلي
وحبث فيه درس األدب يف مصر، سبيل اإلصالح، : األدب وتارخيه: الكتاب األول _ 

األدب وتارخيه، األدب اإلنشائي واألدب الوصفي، مقاييس التاريخ الثقافة، ودرس الصلة بني 
  .العربية، احلرية واألدبخري الدين هين، األديب، مىت يوجد تاريخ اآلداب 

 إىل غاية 75و تتمثل اإلضافات فيه ما بني منتصف الصفحة  : مرآة احلياة اجلاهلية_ 
خلية للعرب، وأسلوب القرآن يف معاجلة ، وتتمحور حول فساد احلياة االقتصادية الدا79الصفحة

كما تناول صلة العرب باملال، فالشعر يف نظره يظهرهم أجوادا يف حني أن القرآن . هذه الظاهرة
  . وينب الصلة بني الدائن واملدين مع قرائن االستشهاد. ذم فيهم خبلهم وطمعهم

                                                 
 . 262ص  ،)مصدر سابق( يف األدب اجلاهلي- 1
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حتديد لفظة عرب، وتناول فيها ): 92 إىل غاية 82الصفحة (األدب اجلاهلي واللغة _ 
وكذا مسألة . وأجرى مقارنة بني اللغة العربية الفصحى و اللهجة احلمريية، مقدما مناذج وحتليلها

  .العرب العاربة واملستعربة، وقضية اهلجرة
  .ناقش فيها القراءات والسبعة أحرف):  103 إىل 95:( الشعر اجلاهلي واللهجات_ 
ا صحيحا متثل لغتني خمتلفتني، وهي لغة ، استنتج بأن هناك نصوص)108إىل 105(_ 

اجلنوب ولغة الشمال، وفرض لغة قريش على القبائل فرضا ال يعتمد على السيف وإمنا يعتمد 
على املنفعة وتبادل احلاجات الدينية والسياسية واالقتصادية، ويتناول قضية أصل لغة قريش، 

  .راه يف القرآنوكيف نشأت، وكيف تطورت حىت انتهت إىل هذا الشكل الذي ن
تناول ): 194إىل غاية ص180من : (شعر اليمن_ الشعر والشعراء : الكتاب الرابع_ 

فيه قضية شعر اليمن وهل لليمن يف اجلاهلية شعراء وحظها من الشعر يف اإلسالم ضئيل، وذلك 
ري إىل ويسوق أمثلة لبعض الشعراء، مقدما أحكاما نقدية خيلص ا يف األخ. مالئم لطبيعة األشياء

تتكلم العربية وال تلم ا إملاما يكفي ألن _ يف نظره _ أنه مل يكن لليمنيني شعراء؛ ألا مل تكن 
  .ويناقش قضية اخلصومة بني العدنانية والقحطانية.تتخذها لغة الشعر

خالصة هذا البحث الطويل أن نرفض يف غري تردد كل ما " ويصل طه حسني إىل أن 
 من شعر، ولكنا ال نستطيع أن نرفض شعر هذا الرجل الذي اعتدت به يضاف إىل اليمن وأهلها

اليمانية واختذته فخرا هلا، والذي اعتدت به العرب كلها يف عصر من العصور، حىت أن أكرب 
شعراء العصر اجلاهلي امرؤ القيس ال ميكن أن نرفض شعره  الرجل مجلة دون أن نقف عنده 

  ". وقفة خاصة 
  ): 241  إىل231: (األعشى_ 

وفيه حتدث عن الشعر املضري  ):  308 إىل245( _ الكتاب اخلامس، شعر مضر  _      
  .والنحل

  .وفيه حتدث عن كثرة الشعراء املضريني: 256 إىل 253 _     
  .تناول فيها قضية النقد الداخلي : 268 إىل 256_      

  .النقد الداخلي/ أ 
  غرابة اللفظ/ ب 
  .بداوة املعىن/ ج 
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  . مقياس مركب/د 
كعب بن .احلطيئة. زهري. وفيه تناول أوس بن حجر: 308 إىل غاية 268من ص _ 

  .النابغة. زهري
  .324 إىل غاية ص309من ص ( الكتاب السادس الشعر طبيعته وفنونه _ 

  تعريف الشعر العريب_  
  .موقف املعاصرين من الشعر العريب_  
  نوع الشعر العريب_  
  .فنون الشعر_  
  .ور الشعرحب_  
  )333 إىل غاية 325من ص (النثر اجلاهلي: الفصل السابع_  

  .ظهور النثر _ 1
  .موقفنا من النثر اجلاهلي _ 2
  .صور النثر اجلاهلي _ 3

وتتمثل " يف األدب اجلاهلي " واملالحظ كذلك أن طه حسني قد قام بتعديالت يف كتابه 
  :هذه التعديالت يف ما يلي

  .دب بدل مصطلح الشعراستخدامه مصطلح األ _ 1
  .استخدامه مصطلح انتحال بدل مصطلح حنل _ 2
  .حديث التوراة والقرآن عن إبراهيم وإمساعيل ال يكفي إلثبات وجودمها التارخيي _ 3
  اخلصومة العنيفة بني وثنية العرب _ 4

  
متركزت أفكار الكتاب حول مسألة النحل، ومدى جاهلية هذا الكم الشعري املوروث،   
ألدباء  له مبعول نقدي غري مسبوق أزعج اذي أبدى فيه طه حسني قلقا واضحا تصدىوال

واملهتمني بالتراث، حىت وإن سبقه القدامى إىل املوضوع أمثال ابن سالم الذي يرى بان الشعر 
على   ويونس بن حبيب الذي أنكر ما روي من الشعر)1(اجلاهلي مصنوع مفتعل ال خري فيه

  وحنن ال جند ألولية العرب،إمساعيل إن أول من تكلم بالعربية"هم يقول وحنو لسان عاد ومثود
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وعمرو بن العالء الذي يشري إىل أن العرب زادت يف أشعار  املعروفني شعرا فكيف بعاد ومثود،
الزبيدي يف طبقات النحويني أن المية  بكر يذكر ابو .أسالفها الذين قلت اشعارهم ووقائعهم

وإذا كان  )1(. الشنفرى ليست له، وإمنا هي مما وضعه خلف األمحرالعرب اليت ينسبها إىل
القدامى أمثال ابن سالم اجلمحي وابن قتيبة وقدامة بن جعفر قد ثاروا حني وجذوا املربرات يف 
ري، اختالف الروايات ونسبة األشعار، فإّنهم مل يتجاوزوا عتبة الثورة اهلادئة، إن صّح هذا التعب

ة هذا التراث وقداسته، مل يطعنوا يف البنية األساسية املتمثلة يف اللغة رمحني على ألّنهم بقوا حمافظ
اليت حتدث ا امرؤ القيس على اعتبار أّنه من غري قريش، وأنّ العربية القرشية مل تكن هي اللغة 

عن السائدة يف اجلزيرة العربية، فما معىن إذن أن تكون كل األشعار جاءت ذة اللغة؟ مث البحث 
  .نسان وبيئته اجلاهلية بطبيعة احلالري اجلاهلي عن اإلمدى تعبري هذا التراث الشع

 ذا الطرح املتمرد يكون طه حسني قد زعزع الكثري من املسلمات املستقرة يف أعماق   
الذهنية العربية، ناهيك عن اقترابه من املسألة الدينية اليت ال نقاش فيها، واليت هلا من احلماة 

  .افعني أكثر بكثري من املدافعني واملنافحني عن اللغة واألدبواملد
حىت وإن أعيد له االعتبار وظهر كتابه يف طبعة جديدة بالعنوان املذكور بعد ان حذف منه 

 البحث يف طبيعة ثقافته وأثرها على ىلإبعض األفكار، إال أنه مل يوقف خصومه الذين انتقلو
  .اهتاالتراث العريب واملقدسات بكل جتلي

 أما عن املنهج الذي اتبعه طه حسني فدارت حوله معارك طويلة أسالت احلرب الكثري منذ 
يت، إىل جانب املنهج النقدي الديكارك النصف الثاين من عشرينيات القرن املاضي، إذ ميل

يف مواجهة جمتمع مستغرق يف ثقافته التراثية، ونصوص ليس من السهل إحالتها على الشجاعة 
لنقد، على اعتبار أّنها دخلت يف تراكمات معرفية شبه مقدسة عند احملافظني الذين يرون الشك وا

أنّ الشعر ديوان العرب ويثورون لكل عميلة من شأا االقتراب أو هدم هذا املعمار الفين، 
وسينتهي هذا البحث إىل نتيجة غريبة، وهي أنه ال ينبغي تفسري القرآن وتأويل احلديث اعتمادا 

هذا الشعر، وإمنا العكس ينبغي أن نستشهد بالقرآن واحلديث على تفسري هذا الشعر على 
 ).2(وتأويله 
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املنهج الفين الذي استحدثه ديكارت للبحث عن حقائق األشياء يف أّول هذا وإذا كان   
 قد أثار فضول املشتغلني باملعرفة والبحث العلمي فإنّ طه حسني وجد )1 (هذا العصر احلديث

أريد "، رب أغوار الشعر العريب الذي كانت تدور حوله الكثري من أحاديث النحلسوسيلة لفيه ال
أن أقول إين سأسلك يف هذا النحو من البحث مسلك احملدثني من أصحاب العلم والفلسفة فيما 
يتناولون من العلم والفلسفة، أريد أن أصطنع يف األدب هذا املنهج الفلسفي الذي استحدثه 

  .ن حقائق األشياءحث عديكارت للب
، حني أدبية بني أدبية وغريمواقفهم تراوحت  خاض فيها النقادغايات وأهداف وأمام   

 وأصبحت شخصية ، اليومىلأحدثوا جدال مازال قائما إ" يف األدب اجلاهلي"تصدوا لنقد كتاب 
من كل  فاالت عليه االنتقادات ،صاحبه ما تكاد توضع يف هذا امليزان حىت توضع يف آخر

 .بداه من شجاعة وما أظهره من متيز يف البحثا أمل حدب وصوب
شق للقراء عن صدره " لقد وصفه اخلضر حسني بأّنه طعن يف التراث الشعري وقد   

أنّ صراحته اليت تفّرد ا  كما، )2("أراهم ما فيه من نية اخلروج عن اآلداب والطعن يف اإلسالم 
 استعمال اجلمل التارخيية أو األدبية يف قضاء مآرب ىلإع يف كثري من املواضي" جعلته جينح 

 .على حد قول اخلضر حسني دائما) 3"(الدعاية ونشر فيها روح التنكر احلق 
ولو علم الناس أنّ منهج الشك الديكاريت مينح الباحث القدرة على جتاوز املسلمات   

أن يستقبل موضوع حبثه خايل ، و معلوماته السابقة وجيعل الباحث يتجرد من كل،املضنون ا
 ومن أين هلم ذلك واملنهج ،ليهإلعذروا طه حسني فيما ذهب ) 4(قيل فيه من قبل االذهن مم

   .املستعمل غريب احلال والدار
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  .طه حسني يتبىن منهج الشك الديكاريت ومربرات ذلك ـ 7
  

لذي ميثل حضورا  قطع ما بني دراسة الشعر اجلاهلي ا طه حسني املنهج الذي اختارهإن
من منطلق إحساسه بل بإقراره  واقعيا كإبداع، وبني املعارف املتداولة يف أخبار الرواة من صلة،

بالشك ليلتمس هذه املعارف وغريها من الشعر مباشرة بوصفه مرآة تنعكس عليها حياة 
اليت تنعكس  وذا حياول أن ميتحن صحة الشعر اجلاهلي ومدى استجابته هلذه الصورة ،اجلاهليني

على مرآته، وانتهى إىل أن األدب اجلاهلي ال ميثل احلياة اجلاهلية، وهو يريد أن يدرس هذه احلياة 
  .ويف شعر شعراء جاءوا من بعده من خالل القرآن، ومن خالل الشعراء الذين عاصروا النيب

  

  .الرأي النقدي البديل عند طه حسني ..الشعر اجلاهلياحلياة اجلاهلية وأ ـ 
  

  . عند طه حسني اللغة واللهجةامصطلح ـ 
  

إثارة  متر دون نل فهي ،"يف األدب اجلاهلي "مسألة اللغة نقطة مركزية يف كتاب إن 
حقيقة الشعر اجلاهلي فيما يتعلق بشرعيته اللغوية حول انتباه النقاد، ولعلها أول مظهر أثار خالفا 

  .بني التعددية اللهجية والواحدية يف اإلبداع األديب
بني منقسمني وبالعودة إىل استعماالت اللغويني القدامى للفظة اللغة واللهجة، فإننا جندهم 

تعدد القبائل العربية وانتشارها الواسع سوغ ألجياهلا استعماالت  ولعل، لفظيت اللهجة واللغة
، لكوفة اانشغال علماء البصرة وا انتباه الدارسني منذ رلغوية فيها من االختالف واالتفاق ما أثا
وعلى هذا األساس جاء يف  .ة فيها حييا وفيها ينمو وينتشرعلى اعتبار أن اللغة كائن حي ابن البيئ

  :مقاييس اللغة
  .)1(" يلهج صاحبه اإذا هلَج به ويقال إن اشتقاق اللغة منه لغي باألمر"

 ا كل قبيل  لفظ اللغة عن اللهجة اليت يتميزيؤثرون" ومن املالحظ أن القدماء كانوا 
ومن هؤالء القدامي ابن جين " عريب عن قبيل آخر، وقد ذاع هذا االصطالح بينهم ذيوعا كبريا

 فصوال مناقشا هذه القضية وكان يستعمل لفظة اللغة بدل اللهجة يف أكثر من موقع الذي عقد
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ب أسبا" و"باب يف الفصيح جتتمع يف كالمه لغتان فصاعدا"، و "ب اللغات يباب يف ترك"
  ."اختالف لغات العرب

داة الكالم، أداة اللغة وأكما استعمل القدامى لفظ اللسان مبعىن اللغة على اعتبار أن اللسان 
  مبنيلسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عريب"وهو ما جاء يف القرآن يف أكثر من آية

لسان "منظور معجمه الكبري، وقد مسى ابن )2 "(موألوانكواختالف ألسنتكم : ، وقوله تعاىل)1"(
  ."العرب

  
  تعريف اللهجة ـ 

  
   ).3("استعمال خاص للغة يف بيئة معينة"بأا   إبراهيم مدكورقال

لسنة أيرتكز إبراهيم مدكور كما يتضح من هذا التعريف على جدة املصطلح كما ظهر على  و
 بعد احنصار الفصحى ،ةاملعاصرين بعد ظهور التعدد اللهجي املعروف حاليا يف بيئاتنا العربي

  .لألسباب املعروفة عند اجلميع
 مل تشتهر ومل تظهر "هلجة"كلمة ن أب دريد والزخمشري  ويؤكد هذا االجتاه كل من ابن  

 على استعماهلا، نيستشرقاملو العرب  حني دأب العلماء،اصطالحا متميزا إال يف العصر احلديث
كالمه : كالم، وما ينطق به الكالم، ويقالطرف اللسان، وجرس ال: بأا) اللهجة(وعرفت 

  .)4(فصيح اللهجة، وهي لغته اليت جبل عليها فاعتادها ونشأ عليها، واللهجة اللسان 
اللهجة جمموعة من الصفات اللغوية تنتمي إىل بيئة " ويعرفها إبراهيم أنيس بقوله أن 

جة هي جزء من بيئة أوسع خاصة، ويشترك يف هذه الصفات مجيع أفراد هذه البيئة، وبيئة الله
وأمشل تضم عدة هلجات، لكل منها خصائصها، ولكنها تشترك مجيعا يف جمموعة من الظواهر 
اللغوية اليت تيسر اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم ببعض،  وفهم ما قد يدور بينهم من حديث، 

شاملة اليت تتألف من وتلك البيئة ال، فهما يتوقف على قدر الرابطة اليت تربط بني هذه اللهجات
عدة هلجات، هي اليت اصطلح احملدثون على تسميتها باللغة، فالعالقة بني اللغة واللهجة هي 
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 ومجيع هذه ، فاللغة عادة تشتمل على عدة هلجات، لكل منها ما مييزها،العالقة بني العام واخلاص
يت تؤلف لغة مستقلة عن اللهجات تشترك يف جمموعة من الصفات اللغوية، والعادات الكالمية ال

    ).2( استعمال خاص للغة يف بيئة معينة أما أمحد تيمور فريى بأا ،)1(غريها من اللغات 
 ،ا تتميز عن نظرياهتا يف البيئات األخرى بالتحويالت النحويةأومن خصائص اللهجة 

هم األصول غري املؤسسة حنويا مع اشتراكها يف أ واالشتقاقات والبنيات الصرفية والصوتية
 سواء من حيث البنية أو من حيث الداللة يف غالب األحيان، ،واجلذور باللغة املركزية الواحدة
هذه الصفات اخلاصة، بعدت باللهجة عن أخواهتا، فال كثرت  ولذلك يرى بعضهم أنه كلما
  ).3(قائمة بذاهتا  تلبث أن تستقل وتصبح لغة

ن هذه البيئة ال تقتصر على أفيه وتنتشر فقد رأى بو مأما عن بيئة اللهجة أي احمليط الذي تن
و نزوح بشري أجتارية  و دينية،خييةراب تاسبش عدة هلجات أليهلجة واحدة، حيث كثريا ما تتعا

بيئة اللهجة هي جزء " : يقول أمحد تيمور يف هذا الشأن.محل معه خصوصيات لغوية أو إبداعية
ولكنها تشترك مجيعا يف جمموعة  ها خصائصها،من بيئة أوسع وأمشل تضم عدة هلجات، لكل من

من الظواهر اللغوية اليت تيسر اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم ببعض،  وفهم ما قد يدور بينهم 
وتلك البيئة الشاملة اليت ، من حديث، فهما يتوقف على قدر الرابطة اليت تربط بني هذه اللهجات

العالقة كما قالوا بأن ).4("ون على تسميتها باللغةاصطلح احملدث هي اليت تتألف من عدة هلجات
ورأوا  ،عالقة بني العام واخلاصعالقة احتوائية، مبعىن أن العالقة بينهما هي بني اللغة واللهجة هي 

ن وجدت إ وصلت إليها عن طريق االحتكاك والتواصل حىت واللغة تشتمل على عدة هلجاتبأن 
  .بعض املميزات الشخصية

تشترك يف جمموعة من الصفات اللغوية، والعادات "ن هذه اللهجات أىل شارة إمع اإل
استعمال خاص للغة يف :   بأاقيلكما ) 5(من اللغات تؤلف لغة مستقلة عن غريها الكالمية اليت
  )6(بيئة معينة
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  . ـ لغة الشعر اجلاهلي
  

ن العدنانيني ذهب علماء العربية إىل أن القحطانيني عرب خلص لغتهم العربية الفصحى وأ
إىل أن لغة  ويذهب الدكتور طه حسني) 1(عرب ولكن جدهم األعلى امساعيل بن ابراهيم، 

اليمن لغة غري العربية اعتمادا على قول اللغوي عمرو بن العالء وبعض الباحثني احملدثني، وأن 
لمها القحطانية الصلة بني العربية الفصحى اليت كانت تتكلمها العدنانية وبني اللغة اليت كانت تتك

  .إمنا هي كالصلة بني اللغة العربية وأي لغة أخرى من اللغات السامية
أثارت قضية اللغة يف كتاب طه حسني موضوع هذا البحث جدال كبريا بني الدارسني 

فكار مميزة ومتمردة، أعاد فيها النقاش إىل نقطة البداية أواملهتمني، وذلك من جراء ما طرحه من 
  "طبقات الشعراء"ند األقدمني وخاصة عند حممد بن سالم يف كتابه مثلما انتهت ع

  

ـ اخللط بني مفهوم اللغة واللهجة وانعكاس ذلك على وحدة لغة الشعر ب 
  اجلاهلي
  

 عن مدى تكاملها رغم ذلك التمايز  يتساءل القارئ عن مدى اختالف ومتايز اللهجات، و
 أم ةالكتاب، وهل ذلك مرتبط بطبيعة الدالليف حتقيق املعاين ويف تصريف شؤون املتكلمني و
ن اللهجة قد تتميز أيضا بقليل من صفات إ" :بالبنية يف حد ذاهتا؟ ويف هذا يقول إبراهيم أنيس

ترجع إىل بنية الكلمة وداللتها من القلة حبيث ال جتعل اللهجة غريبة عن أخواهتا، بعيدة عنها، 
نفس اللغة، ألنه مىت كثرت هذه الصفات اخلاصة، عسرية الفهم على أبناء اللهجات األخرى يف 

 " كما قيل أيضا ).2"(قائمة بذاهتا . بعدت باللهجة عن أخواهتا، فال تلبث أن تستقل وتصبح لغة
  ).3(ويقال إن اشتقاق اللغة منه، يلهج صاحبه ا. إذا هلَج به لغي باألمر،
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هلا مكانا ضمن اللغة الفصيحة املستعان ا أو تلك اليت وجدت  مبعىن أن لفظة اللهجة
إال ظلت غريبة نشازا ترفضها   و،ينبغي أن حتوز على قدر معني من التجانس وتقارب املعىن

  .األذواق، ومن مث تستثقلها النصوص اليت وردت فيها األلسنة و
إذا كان املستشرقون فصلوا القول يف مسأليت اللغة واللهجة وأعطوا مدلوالت متمايزة بني 

حيان للداللة على حني، فإن قدامى اللغويني العرب قد اكتفوا مبصطلح اللغة يف غالب األاالصطال
هم يؤثرون لفظ اللغة عن اللهجة اليت يتميز ا كل قبيل عريب عن قبيل اللغة واللهجة معا، بل 

آخر، وقد ذاع هذا االصطالح بينهم ذيوعا كبريا، فقد عقد ابن جين يف كتابه اخلصائص فصوال 
باب اختالف اللغات : (بوابا للهجات العربية مستعمال كلمة لغة يف معىن هلجة، من ذلك قولهوأ

) باب يف الفصيح جتتمع يف كالمه لغتان فصاعدا(، و)باب يف تركب اللغات(و) وكلها حجة
  ).أسباب اختالف لغات العرب(و

الم هو الذي سسواء يف اجلاهلية أو اإل هر على ألسنة الناس،اواالختالف اللهجي الظ
ن يتبىن مسالة الشك، ويستند إىل الرواة كحجة ثابتة حيث هم أ ىلأوحى إىل طه حسني ودفعه إ

جممعون على أن قبائل عدنان مل تكن متحـدة اللغة وال متفقة اللهجة قبل أن يظهر اإلسالم 
تلف لغات  وكان من املعقول أن خت،فيقارب بني اللغات املختلفة ويزيل كثريا من تباين اللهجات

وكان من املعقول أن ختتلف لغات العرب العدنانية وتتباين .العرب العدنانية وتتباين اللهجات
  .)1(هلجاهتم قبل ظهور اإلسالم 
 اللغة بني القبائل العربية ونسبها أيضا، فهو حدةويف شكه ب  رتبطوشكه يف الشعر م

رفض قبول ذلك الشعر والنسب نه يأكثر من موضع يف كتابه موضوع حبثنا على أيتساءل يف 
 وحنن ال نستطيع أن نقبل هذا النوع من الكالم إال بامسني،  ألننا ال "مشكوك فيه، حيث يقول

نعرف ما ربيعة وما قيس وما متيم معرفة علمية صحيحة، أي ألننا ننكر أو نشك على أقل تقدير 
مة األنساب اليت تصل بني الشعراء شكا قويا يف قيمة هذه األمساء، اليت تسمى ا القبائل، ويف قي

 األساطري منه إىل العلم وبني أمساء هذه القبائل، ونعتقد أو نرجح أن هذا كله أقرب إىل
  )"2(اليقني

                                                 
  .93ص ،)مصدر سابق(يف األدب اجلاهلي -1
  . 93، 92 ص ،نفسه - 2
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 حيث مل ،مسألة انكماش العرب على أنفسهم يف اغلب احلقب ىل كل ذلكف إايض
،  أو حىت فيما بينهميكونوا على وفاق اجتماعي وفكري واقتصادي مع جريام إال يف ما ندر

إذا صحت النظرية اليت أشرنا إليها آنفا وهي نظرية العزلة العربية، وثبت أن العرب كانوا ف
متقاطعني متنابذين، وأنه مل يكن بينهم من أسباب املواصالت املادية واملعنوية ما ميكن من توحيد 

  )1(اللهجة 
 اللهجي عربية يقيم فرضية التباين اللغويالولتأكيد مسألة اللهجات املتباينة يف البيئة        
و أسباب املشار إليها سلفا، سواء تلك املتعلقة بنسبة القبائل ووجودها التارخيي بناء على األ
بداع املوحدة اليت ظهرت يف الشعر اجلاهلي، وهو ما يدعم به وجهة نظره فيما مسالة لغة اإل

 ليت وحدت العرب فكرا ولغة وعقيدة من جهة ثانيةيتعلق باالنتحال من جهة وبالظاهرة القرآنية ا
فإذا صح هذا كان من املعقول أن تكون لكل قبيلة من هذه القبائل العدنانية لغتها وهلجتها 

  ومذهبها يف الكالم وأن يظهر اختالف اللغات وتباين 
فرض القرآن على العرب لغة واحدة اللهجات يف شعر هذه القبائل الذي قيل قبل أن ي

  .)2(ات متقاربة،  ولكننا ال نرى شيئا من ذلك يف الشعر العريب اجلاهلي هلج
  

  .احلياة اجلاهلية يف الشعر اجلاهلي -8
  

  يف الشعر اجلاهلي ضعف متثيله للحياة اجلاهلية، حيث افتقد فيه لغتهم، طه حسنيانتقد
حظ خالفا الو، ويومياهتم ومهومهم وأحالمهم وأبرز ما يشري إليهم من بعيد أو من قريب

واضحا بني لغة الشعر اجلاهلي، وبني تلك اللهجات أو اللغات اليت كانت معروفة يف مشال 
اجلزيرة وجنوا، وقد الحظ مشاة بني لغة الشعر اجلاهلي ولغة القرآن، وانتهى إىل أن الشعر 

  .اجلاهلي كتب بلغة القرآن
الشعر، فحصرها يف دوافع خمتلفة  األسباب املختلفة لنحل يف املباحث الثالثة األخرىدرس 

 يف دراسة تطبيقية خصصها ، مث شرعمن السياسة والدين والقصص والشعوبية وعمل الرواة

                                                 
   .93ص ،)مصدر سابق(يف األدب اجلاهلي -1
   .93 ص، نفسه-2
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 شك يف شعراء مضر ورفض الكثري من أخبارهم ،لشعراء من اليمن ومضر يف اجلاهلية
  .وأشعارهم

 بني الصحيح خصصه الستخالص ما أمساه املنهج املركب للفصل  فقداملبحث الثالثأما   
  :وسلك الستخالص هذا املنهج طريقني وغري الصحيح من الشعر اجلاهلي،

أ ـ عمل على إثبات زيف هذه اخلصائص الشائعة عن طبيعة الشعر اجلاهلي لغة ومعىن،   
  .وصوره الشعرية بوصفها خصائص فنية مميزة له، فرفض غرابة اللفظ وبداوة املعىن

ن شعراء اجلاهلية دراسة نقدية حتليلية، الستخالص ب ـ قام بدراسة طائفة بعينها م  
 ومل يتوسع يف ،بعينها) مدرسة شعرية(اخلصائص الفنية املشتركة ألشعارهم والذين يشكلون 

واعتمد املؤلف يف إثبات هذه ، اختياراته ليحصر الدراسة كما يشاء ويف االمتداد الذي يريد
 الذين ،روايات القدامى عند بعض شعراء مضرالصلة االجتماعية والفنية على ما صح لديه من 

  .أخذ بعضهم عن بعض وتشخصهم طائفة الشعراء الرواة
  

  .الصحيح واملنحول والتأثر مبرجليوث ـ املعيار املركب للتمييز بني الشعر 9
  

املعىن وحده وإمنا ال على  يعتمد على اللفظ وحده والذي اليلخص طه حسني منهجه 
أشياء أخرى فنية وتارخيية، ومن جمموع هذه األشياء يستخلص مقياسا وعلى معا يعتمد عليهما 

 ،درسة زهريمب  نفهم هذا دون ضرب املثليقرب صواب الرأي يف الشعر اجلاهلي املضري، وال
هو املثل الذي ضربه وحاول أن يستخلص له طابعا فنيا جيري يف شعرهم مجيعا ليدلل بذلك و

، ركب لتوثيق شعرهم والتمييز بني الصحيح واملنحولعلى املشاة، ويستخلص املقياس امل
ن هناك شبها كبريا بني آراء طه حسني وآراء مرجليوت فيما يتعلق برفض أويالحظ الدارسون 

رواية الشعر اجلاهلي، مما يعطي االنطباع بالتأثر العميق حىت ال يقال التبين العميق أو احملاكاة، أو 
  . طه حسنيرى قد تضر بسمعة الدكتورخأأشياء 
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  . ـ الفرق بني لغة الشعر ولغة الزمن الذي قيل فيه1
  
   باإلشارة رواة، لتثبيت موقفه من مسألة االنتحال والوضع الذي مارسه الى طه حسنيسع
قضية اللغة يف الشعر  عن ويطرح سؤاال ،)1(ن هذا األدب اجلاهلي ال ميثل اللغة اجلاهليةإىل أ

اجلاهلي ليؤسس رأيه املساند البن سالم يف نظرته، ويبين موقفا اجتهاديا جديدا يستنطق به 
اللغة اجلاهلية هذه ما لىعتعرُّف للتهد  جيوفهالنصوص الكثرية اليت قال ا الرواة حقا أو باطال 

  .)2(ذي يزعم الرواة أن أدم اجلاهلي هذا قد ظهر فيه  الهي، أو ماذا كانت يف العصر
 بك عند هذه األسئلة ليشري إىل أن اإلجابة على أسئلة طه حسني تستلزم ضرياخليتوقف 

  الغرض أنه التركيز على طبيعة األسئلة وغاياهتا ودوافعها، ومن مث يقترح من أجل حتقيق هذا
  :يستوجب على الباحث حتضري ثالثة أمور

، حىت ال يطال الشك الشعر الذي يريد أن يربهن على أنه منسوب بغري حق للجاهلية_ 
 املوروث الشعري عند العرب، اللهم إال إذا كان طه حسني يسعى إلتالف كل هذا لك

  .املوروث
األزمنة األدبية ليست  كل احلقب و، حىت ال تكونالوقت الذي يزعم الرواة أنه قيل فيه_ 

  .ملكا للعرب
  .اللغة اليت كانت موجودة فعال يف الوقت املذكور_      

عملية للباحث كل هذه الشروط جيند األدوات العلمية الكفيلة بإجراء وبعد أن تتهيأ  
 ، فيوضح االختالفات اجلوهرية بني لغة الشعر ولغة الزمن الذي روي أنه قيل فيه،املقارنة

  ). 3(ويستخرج ذه الطريقة الدليل على صحة ما يدعيه
 أنه مل يفعل - وهو يشري إىل األخطاء العلمية اليت وقع فيها طه حسني-ويسجل اخلضر
 اللغة اجلاهلية هذه ما هي وسيقف بك  علىيقع يف ظنك أن املؤلف سيتعرفشيئا من هذا، حني 

لذي تزعم الرواة أن شعرهم اجلاهلي قد قيل على جلية أمرها حىت تعرف ماذا كانت يف العصر ا
وال يستطيع أن يتعرفها، وقصارى ما فعل أن قال لك ما  فتجده مل يعرف اللغة اجلاهلية، فيه،

                                                 
  .80ص ،)مصدر سابق( يف األدب اجلاهلي- 1
  .80 ص،نفسه -2
دار الكتاب  ،د اخلضري بك، حمماهليحماضرات يف بيان األخطاء العلمية التارخيية اليت اشتمل عليها كتاب يف الشعر اجل -3

  . 192ص  مصر،



 62

مسع الناس يقولون من أن البحث احلديث أثبت خالفا قويا بني لغة محري ولغة عدنان، وحكى 
اخلضر ، ويطعن )1(نا وال لغتهم بلغتنا ما لسان محري بلسان حني قالالعالء قول أيب عمرو بن

ال ميثل اللغة اجلاهلية وال ميكن أن يف ما ذهب إليه طه حسني من أن الشعر اجلاهلي حسني 
يكون صحيحا، مث رجع إىل ما مسعه عن البحث احلديث وشهادة أيب عمرو بن العالء وأعادمها 

  .)2(عليك تارة أخرى
معارضيه هو أن هناك مفارقة يف رؤية الطرفني ولعل اخلالف القائم بني زعم طه حسني و

والرواة مل :" الغمراويعلى زمنية اللغة ومكاا من جهة وزمنية الشعر اجلاهلي حيث يقول 
على اعتبار أم متباعدو يزعموا إال أن هذا الشعر قيل يف تلك الفترة القصرية قبل اإلسالم، 

اإلسالم مثل لبيد بن ربيعة واألعشى، وبعضهم أدرك الفترات ومتباعدو سنني الوفاة، فمنهم من 
  )3"(.مات قبيل اإلسالم مثل عنترة والنابغة وزهري

مل يتوقف اجلدل عند عالقة الشعر بأصحابه بل امتد إىل احلديث عن عالقة اللغة العربية 
الفصحى باألصول  ا على املؤلف تشدده يف ربط اللغةث يتساءل الغمراوي ناكريهلها، حأب

 ليكن أصل العرب ما يكون " للعرب وانتشارها كأداة موحدة لإلبداع يف ما بينهم الواحدة
ليكونوا مجيعا من أصل واحد أو أصول متعددة ال يعيها التاريخ، ماذا يفيدنا هذا يف حتقيق اللغة 
العربية الفصحى يف هذا العصر القريب؟ هل احتاد األصل يستلزم احتاد اللغة أو هل اختالفه 

كما أثار هذا أحقية االنتشار وأحقية الشرعية يف البيئات . )4("ختالفها حتما دائما؟يستلزم ا
إذا كان بني اللهجتني العدنانية والقحطانية خالف فبأي مرجح ":العربية، يقول فريد وجدي

مع أن أهل هاتني  ندعي أن العدنانية هي العربية الفصحى وأن اليمنية لغة أجنبية،
واحدة وحتج إىل كعبة واحدة، وجتري يف أخالقها وعوائدها على سنة تسكن بالدا …اللغتني

  .  )5("واحدة، وتعرفان أما أبناء أمة واحدة وكلتامها دخيلتان يف البالد العربية
ومن حق الدارس أن يتساءل مع هؤالء حول جدوى اخلالف بني اللغتني العدنانية 

فاليمن كانت ."  قد تكون أسبابا غري أدبيةوالقحطانية، وأن يبحث عن األسباب والدوافع اليت

                                                 
  67 ،66 ص،)مصدر سابق( يف األدب اجلاهلي- 1
  .صنفس ،  نفسه- 2

  .167ص، )مرجع سابق(ي لكتاب األدب اجلاهلي ، النقد التحليل - 3
  .167 ص،)مصدر سابق( يف األدب اجلاهلي- 4
  .55 ص، )مرجع سابق(نقد كتاب يف الشعر اجلاهلي، -5
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 ها الطبيعية قد تعاورها الفاحتون من زمان بعيد فاحتلها الفرس واألحباش آمادا طويلةدلعظم موار
  .)1( وقصدها التجار من خمتلف األقطار فتسربت إىل لغتها ألفاظ كثرية من لغات الفاحتني

  

  . ـ أسباب اخلالف اللغوي عند طه حسني2
  

 ،ه حسني أسباب اخلالف اللغوي وحصرها يف أربعة عناصر كما يرى أحد النقادعلل ط
  .القراء إىل قناعة أم مل توصلهمسواء أوصلت استنكارات املعارضني 

  .اخلالف بني لغة محري ولغة عدنان  أ ـ
  . ـ نصوص ونقوش تثبت اخلالف بني اللغتنيب 
  .ـ عدم ظهور هذه االختالفات يف الشعرج 
  .م فرض لغة موحدة على كل العرب ـ اإلسالد

ني يف لنتابع مقاطع من نصوص للمؤلف للوقوف على مدى قدرته يف إثبات اخلالف املب
  .العناصر األربعة املذكورة

  

    .اخلالف بني لغة محري ولغة عدنان -أ
  

أن " بني الرواة الذين يرون باتفاق منيشري طه حسني إىل ما شاع بني الناس، وخاصة 
ة عرب منذ خلقهم اهللا فطروا على العربية فهم العاربة، وعلى أن العدنانية قد اكتسبوا نيطاالقح

  . يف مواطنهم يف مشال اجلزيرة العربية وحىت يف مضارب احلجاز)"2(العربية اكتسابا 
إن مجيع العرب ينتسبون إىل إمساعيل عليه السالم، : وقيل ":ل عماد الدين بن كثريوق ي

وخيتلف الرواة يف نسبة قحطان، أهو من ولد  ".ن العرب العاربة قبل إمساعيلوالصحيح املشهور أ
إمساعيل؟ أم من ساللة قبل إمساعيل؟حىت وإن كان النقاش حول مسألة النسب ال يعنينا كثريا يف 
. هذا البحث، إال أن الضجة اليت دارت بني معاصري املؤلف حول كتابه يستحب أن تسجل

يقول ويقال أن قحطان أول ، )الزبري بن بكار(ن قحطان من ولد إمساعيل الرواة القائلني بأومن 

                                                 
  .صنفس  ، )مرجع سابق( نقد كتاب يف الشعر اجلاهلي،-1
  .80ص  ،)مصدر سابق( يف األدب اجلاهلي-2
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ربة، أما إمساعيل فهو والد العرب املستعربة، وأما العرب اعكلم بالعربية وهو والد العرب المن ت
 وزعم الزبري بن بكار أن . وغريهم...ذلك كعاد ومثود وطسم وجديسالعاربة فكانوا قبل 

  )1("قحطان من ذرية إمساعيل
إنه أول من تكلم : وليس بني الناس خالف يف أن قحطان أبو اليمن كلهم، ويقال"

 وإال فقد كان للعرب   اليمنية، اجليل الذين هم العرب املستعربةبالعربية، ومعناه من أهل هذا
جيل آخر وهم العرب العاربة، ومنهم تعلم قحطان تلك اللغة العربية ضرورة، وال ميكن أن 

 ،من ولد إمساعيل  أن القحطانية كالعدنانيةيذهب إىل   فمن الرواة منن ذات نفسهيتكلم ا م
منهم من يعرب بن قحطان أول من انعدل لسانه عن السريانية إىل العربية، ون إ: منهم من يقولو
أن القحطانية عرب منذ  أين اتفاقهم علىف ،إن أول من تكلم بالعربية قحطان نفسه: قولي

 يتفقون على شيء آخر أيضا أثبته البحث احلديث، ..."أن الرواةوخالصة القول  )2!(خلقهم اهللا
 .ولغة عدنان وهي العرب املستعربة ،وهو أن هناك خالفا قويا بني لغة محري وهي العرب العاربة

  )" 3(ما لسان محري بلساننا وال لغتهم بلغتنا" :وقد روي عن أيب عمرو بن العالء أنه كان يقول
حىت  ،مل يلتزم الدقة  يف حتري نقل اخلرب املروي" ن طه حسني رضون دائما بأيسجل املعا

 الذي اشتط يف االستناد على منهج ،وإن بذل قصارى جهده أن يظهر مبظهر الباحث العلمي
يت وإرساء منهجه التحرري، وتأسيس وذلك من أجل تثب، أكثر راديكالية يف استقصاء النصوص

 متهما إياه  بأنه من أنصار القدمي املتعصبني ضد ، متهجما عليهنهجهثورته ضد كل من مل يلتزم مب
أيب عمرو بن العالء نصه ويرون بأن استشهاده مبا رواه ابن سالم نقال عن  .كل جديد يف نظره

جنده نسي أو تناسى كل ما ) 4"(ما لسان محري وأقاصي اليمن بلساننا، وال عربيتهم بعربيتنا "
 وقد يكون للمؤلف قصد وراء  هذا التحريف يف النص، ،قول أيب العالءكان يدعو إليه حمرفا 

العرب كلها ولد إمساعيل :"علما أن هذا النص كان مسبوقا عند ابن سالم عن أيب عمرو مبا يلي
فواجب على املؤلف إذن وقد اعتمد صحة العبارة األوىل أن يسلم  )5"(إال محري وبقايا جرهم

 عنه واحد، وتكون نتيجة ذلك أنه فسر ما ي، ألن الراوي واحد واملروالثانيةأيضا بصحة العبارة 
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 أراده، ويتعني إسقاط هذا اعتمد عليه من أقوال أيب عمرو بن العالء بغري ما أراده بل بعكس ما
إن العدنانيني والقحطانيني مل يكونوا يف حاجة عندما يتحاورون إىل مترجم ينقل حديث  .الدليل

ن يف املفردات وقواعد النحو والصرف مل يسهل اولو كانت اللغتان خمتلفت اآلخر، أحدمها إىل
  .دناين أو القحطاين فهم لغة اآلخرعلى الع
وعبارة أيب   املؤلف عن أيب عمرو بن العالء فقد مسه بالتحريف مسا رفيقا،رواه ما أما  
يمن لساننا وال ما لسان محري وأقاصي ال" العالء الواردة يف كتاب الطبقات للجمحي بنعمرو 

قصد املبالغة يف  "ما لغتهم بلغتنا"إىل " ال عربيتهم بعربيتنا "فاملؤلف حول قوله "عربيتهم بعربيتنا 
الفصل بني اللغتني، ومس املؤلف عبارة أيب عمرو بالتحريف مرة أخرى، فقد حذف قوله 

 ااورة للقبائل املضرية حىت ال يأخذ منها القراء أن لغة غري األقاصي وهي القبائل" أقاصي اليمن"
 إن اللغة القحطانية تقربت من اللغة العدنانية يف .ليس بني عربيتها وعربية مضر هذا االختالف

  )1(.عهد قبل اإلسالم وصارت حتاذيه يف أكثر من مفرداهتا وقواعد حنوها وصرفها
  

  .تثبت اخلالف بني اللغتنياليت نقوش النصوص وـ الب 
  
ة اخلالف بني لغة أهل اجلنوب وعرب الشمال بأا قطعية مستندا يثري طه حسني مسأل  

ويف احلق أن البحث احلديث قد أثبت خالفا "إىل شواهد نصية مدعمة باختالفات حنوية أيضا
اجوهريا بني اللغة اليت كان يصطنعها الناس يف جنوب البالد العربية، واللغة اليت كانوا يصطنعو 

نا اآلن نصوص ونقوش  متكننا من إثبات هذا اخلالف يف اللفظ ويف  ولدي،يف مشال هذه البالد
  )2.(قواعد النحو والتصريف أيضا

مل يقتنع خصومه ذا االستدالل، وأثاروا املسألة يف أكثر من منعطف، ألن اللغة اليت 
الستشهاد واالستدالل يتحدث عنها الكاتب ال تعدو أن تكون جمموعة نصوص ال تكفي ل

 بلغة ن طه حسني يتكلم عن لغة أشبه ما تكون من حيث الكم أو الكيف، أما وأواء سحسبهم،
صاحب الكتاب ا النصوص والنقوش اليت حيتج "ألن . ى مجلتهمن علافتراضية، مل تقنع املعارضو

 ضائع تارخيها بني أحقاب طويلة متتد إىل القرن ،على بطالن جزء من األدب اجلاهلي املعروف

                                                 
 .74 ص، )مرجع سلبق( نقض كتاب يف الشعر اجلاهلي، - 1
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ومن البديهي أن حتديد تاريخ احملتج به منها بالضبط أو  .رتقديد على أقل التاسع قبل امليال
بالتقريب ضروري قبل أن جيوز يف العلم االستناد إليها يف احلكم على بطالن شيء من األدب 

 الربهان الذي أقامه .."نأإضافة إىل  )1("اجلاهلي العريب يف القرنني اخلامس والسادس بعد امليالد
وما علمنا وال مسعنا …خلالف، الذي وصفه مرة بأنه قوي وأخرى بأنه جوهري على إثبات ا

 يف إقامة برهان على مقدمة يراها صاحبها أبلغ مقدماته يف ،مبنطق يكتفي مبثل هذا القول
ا من أنصار القدمي الذين ن وحينئذ حتق علينا الكلمة أن؛ يعين أنه جيب أن نقتنع وأال نشك،اإلثبات

أما كيف كان البحث ؟ وكيف كان اإلثبات فال حاجة  !ف من هتكم وازدراءيستحقون ما أسل
؟ فال حاجة  ا وحنوا وتصريفاأما ما هذه النصوص والنقوش وكيف تثبت التخالف متًن!.. إليه 
  ) "2!..(إليه

  ثابتة تارخييا، وغري متفق عليها؛ وال هي سائرة بني الناس؛ن النصوص املشار إليها غريإ
 : الغمراويل به تضييق هامش التعليل واستقامة الطرح لدى طه حسني، إذ يقولوهو ما حياو

 ومن أين وصل إليه علمها؟ إنا ال نريد ؟ وما تارخيها؟ وأين هي؟ما هي تلك النصوص والنقوش"
 وبني لغة اوأن هناك خمالفة بينه، ت يف اجلنوبأن ننكر أن هناك نقوشا أو نصوصا اكتشف

 قد جرت سنتهم ،األستاذ أن الباحثني احلديثني الذين يريد أن يكون منهمالشمال، نريد أن ننبه 
 ليشعر القارئ أنه يقرأ لباحث مطلع حقا ،يف البحث أن يذكروا دائما املراجع اليت رجعوا إليها
األستاذ هنا حيتج بنصوص ونقوش من  و، أمل مبا قيل ويريد أن يكشف للقارئ عن شيء جديد

  )" 3.(ا أو عصرا، ومن غري أن يذكر هلا مرجعا خاصاغري أن حيدد هلا تارخي

  
         . ـ عدم ظهور اخلالف يف الشعرج
  

بداعات العربية اجلاهلية مكتوبة بلغة واحدة هي لغة القرآن ينكر طه حسني أن تكون اإل
ومن مث . آنروحجته يف ذلك أن العربية القرشية مل يكن هلا ذلك الشأن الذي عرفته بفضل الق

 .دب واالجتماع على السواءائل األخرى مل تكن من مستلزمات األقبابة ا وتداوهلا بني الفالكت
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ومن مث فهو  .نية مبستوى ذلك الوقت مل تكن كافية هلذا االندماجيوأن العالقات التجارية والد
فما خطب هؤالء الشعراء اجلاهليني الذين ينسبون إىل قحطان والذين كانت "ل مستنكرا ءيتسا
هتم ترتل اليمن وكانت قلتهم من قبائل يقال أا قحطانية قد هاجرت إىل الشمال؟ ما خطب كثر

 وسجع، وكلهم يتخذ نثر هؤالء الشعراء وما خطب فريق من الكهان واخلطباء يضاف إليهم
  وعلى مقربة من هذا الرأي يرى ).1"(لشعره ونثره اللغة العربية الفصحى كما نراها يف القرآن؟ 

أن لغة القرآن قد طبعت العربية بطابع واضح مبني وقضت بذلك " براهيم السامرائيإ الدكتور
  األول على منوذج عال هلذه اللغةوأطلعت اتمع العريب اإلسالمي. على آثار اللهجات اإلقليمية

  .فأخذوا ا
مبعىن أنه يرى مع طه حسني بأن اللغة العربية الفصحى املوحدة للعرب حتققت بفضل 

. رآن ومن مث ينفي معه بأن يكون األدب اجلاهلي كله باللغة القرشية، العربية الفصحى اليومالق
ويف القرآن ينكشف الستار عن عامل فكري حتت شعار التوحيد ألول مرة يف تاريخ اللغة "

 ولعله رأي). 2"(حبيث ال تعد لغة الكهنة والعرافني الفنية املسجوعة إال منوذجا ضعيفا له. العربية
يف "  أو هي القناعة الفكرية اليت مررها صاحب كتاب،مستمد من وجهة نظر طه حسني نفسه

أن القحطانية شيء والعدنانية شيء آخر، " واليت تبناها أنصاره فيما بعد، من " األدب اجلاهلي
والذين يريدون تأريخ اآلداب العربية ال يؤرخون اآلداب . واحلمريية شيء والعربية شيء آخر

  .)3.(ية، كما أم ال يؤرخون اآلداب العربانية أو السريانيةاحلمري
البحث يف تاريخ القرآن يدلنا على أن لغة القرآن قد طبعت :"إبراهيم السامرائي يقول

وأطلعت اتمع العريب . العربية بطابع واضح مبني وقضت بذلك على آثار اللهجات اإلقليمية
ويف القرآن ينكشف الستار عن عامل . فأخذوا ا. للغةاإلسالمي األول على منوذج عال هلذه ا

حبيث ال تعد لغة الكهنة والعرافني . فكري حتت شعار التوحيد ألول مرة يف تاريخ اللغة العربية
  )4"(الفنية املسجوعة إال منوذجا ضعيفا له
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ا تثبت الفروق بني اللغة العربية الفصحى وبني احلمريية من صويذكر طه حسني نصو  
أن القحطانية شيء والعدنانية شيء آخر، واحلمريية شيء والعربية شيء " مستنتجا) 1.(قرب
والذين يريدون تأريخ اآلداب العربية ال يؤرخون اآلداب احلمريية، كما أم ال يؤرخون . آخر

  .)2.(اآلداب العربانية أو السريانية
 

   . طه حسنيداللة األمثلة احلمريية اليت ساقهاـ 
لغري طروحاته،   احلمريية تشهدعن اللغةاألمثلة اليت ساقها طه حسني  وي أنيري الغمرا

 ، على أن احلمريية أقدم من العربيةتؤكد لصلة الكربى بني العربية واحلمريية وا تشهد لأمبعىن 
  .وعلى أن العربية سليلة احلمريية

  

  ـ اختالف اللغتني عند جويدي
  

  :، يرى يف اللغتني اختالفات ويقسمها إىلري األستاذ جويدي الكبن املستشرقأغري 
  اختالفات هجائيةأ ـ 
  اختالفات حنوية ب ـ
  اختالفات لغوية ج ـ 

ويضرب لكل نوع أمثلة بيانية من صيغ وملفوظات وسياقات حنوية، هي كما جاءت يف   
  : دناهأاجلداول املبينة 
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  الف اهلجائيتخاال                     
          

  التعليق  العربية  يةاحلمري
 كلبت
  آهلت
  ذ
  مخة

  كلبة
  آهلة
  ذو

  خيمة

  فتح التاء املربوطة
"       "       "    

من أواسط وأواخر ) أ،و،ي(حذف 
  الكلمات

        "                   "              "  
  

 الف النحوي  تخ  اال
       
  التعليق  العربية  احلمريية

  نعمتم
  هقنيو
  وثنن

  نعمة
  اأقنو
  الوثن

  استبدال نون التنوين مبيم
إثبات حرف العلة يف الناقص إذا اتصل بواو 

  اجلماعة
التعبري عن التعريف يف احلمريية بنون يف آخر 

  الكلمة
    

  الف اللغويتخ اال                           
  

  التعليق  العربية  احلمريية
  هفعل
  الباء
  حجن
 لوفيهمو

  أفعل
  عن
  ألن

 سلّمتم

   هاءنطق األلف
  

  كلمات محريية ليست يف العربية
"        "       "        "    
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ويرد لطفي مجعة التنوع اللغوي يف اجلزيرة العربية إىل مدى انتشار العرب وتوزعهم يف 
أصقاع اجلزيرة العربية منذ أزمنة بعيدة ألسباب كثرية منها البحث عن االستقرار والبحث عن 

ملا تفرقت القبائل  " ة الصعبةيئحاطت م يف تلك البأمن األسباب اليت املاء والكأل أو وغريها 
أخذت اللهجات تتنوع وطرق الوضع يف اللغة تتعدد ومن مث نشأت اللغات الكثرية اليت دلت 

  )1"(العلماء بأصول اللغات إىل أصول تاريخ هذا التنوع 
مثل يف الرغبة الرباغماتية اللغوية يضاف إليها عامل آخر أكثر دافعية إىل تبين هذه اللغة واملت

جنب أي ذوهذا يف نظره هو ال. لغة قريشعت هذا التالقح والتزاوج والتمثل السريع لواليت سّر
والتفاخر  شأ بينهم التنافس يف إتقان اللغةمث ن" دب اجلاهلي على خالف ما يراه طه حسني األ

سواقهم القومية اليت كانوا بالبيان وعدلت ألسنتهم عن الشذوذ وكان الفضل يف ذلك أل
ألم صاروا أقدر ) اللهجات(ارتفعت لغتهم عن سائر اللغات " :  مث يؤكد قائال)2"(يقصدوا 

  )3"(العرب على انتقاء أفصح األلفاظ وألينها وأظهرها 
لقائلني بقدم اللغة  جانب اىل عن هذا الرأي حني يقف إيوسف نور عوضوال يبتعد 

لقد دون طه حسني بعض "م معهم خمالفا طه حسني يف أطروحته هذه  ويزعىحالفصالعربية 
ن يكون خالفا بني ما أمساه لغة القحطانيني وما أمساه لغة أالنماذج على أن فيها ما ميكن 

العدنانيني ولو أن هذا اخلالف كان موجودا حقا فإنه ينىبء عن خالف ضارب يف القدم وال 
 جاءنا منها معظم الشعر ن أو قرنني وهي الفترة اليتيشمل الفترة اليت سبقت اإلسالم بقر

  )4.("اجلاهلي
ن يكتب القحطانيون بلغة العدنانيني يفتح أمامنا فرضية أورأي طه حسني القائل باستحالة 

  .ني، أو نشك فيهط نسب هؤالء القحطانياسقالشك يف إ
 على ويف نفس السياق يواصل يوسف نور عوض هجومه على نظرية طه حسني مستندا

 فلو كانت هي لغة العدنانيني "علماء االنتربولوجيا وعلماء اللغة املقارنة ، حيث يقول 
أا مزيج من العربية  ى حقيقة نشأة اللغة العربية وعلىالستطاعت نظرية طه حسني أن تدلل عل

 لغة واحلمريية ألنه من السخف بل من غري املعقول أن نعتقد أن العدنانيني نسوا لغتهم وتعلموا
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 واحلال هذه –كما يرى  ."ن اللغات ال تنسى على هذا النحو بل تطور وتنقحأالقحطانيني ذلك 
  ) 1 (." القول يف حقيقة عدنان وقحطان قول جمازي يصل إىل درجة اخلرافةبأن "–

و يبحث عن أ يشري  ما وقد يعكس هذا الرأي اجتاها فكريا واجتماعيا اعتباريا أكثر
 إال ظروفا مشاة لكل "ما هيف اليت مر ا الشعب العريب يف اجلزيرة العربية  الظروألن احلقيقة،

الظروف اليت مرت ا الشعوب وما قصة عدنان وقحطان إال ضرب من ضروب البحث عن 
  )2( ".العراقة واألصالة يف جمتمع شديد احلساسية مبثل هذه األمور

 فلم تكن ، مما هي طاحمة إىل احلقيقةوهو يعكس نزعة اجتماعية طاحمة إىل السيادة أكثر 
ومع تسليمه املطلق بظاهرة  .نفسها إال "الظروف اليت مر ا الشعب العريب يف اجلزيرة العربية 

دبية أى وتبنيها كلغة حإىل ظاهرة انتشار الفصطه حسني يشري . االنتحال مع الشعراء اجلاهليني
 اجلديدة يف اتمع العريب اجلديد، واليت بعد جمئ االسالم مباشرة، لتشكل الظاهرة اللغوية

ما عرف اتمع العريب االسالمي  عن .أصبحت لغة الدين والدنيا يف اجلزيرة العربية ويف خارجها
سيقولون فلنسلم أن قد كانت للحمرييني لغة أو لغات فما  "من تغريات عميقة يف مجيع ااالت،

نانيني لغة أدبية هلم ينشئون فيها شعرهم ونثرهم  الفنيني الذي مينع  أن يكونوا قد اختذوا لغة العد
؟ وحنن نقبل هذا الفرض على أنه حق ال حيتمل شكا وال جداال بعد ظهور اإلسالم فقد كانت 
اللغة العربية الفصحى لغة هذا الدين اجلديد ولغة الكتاب املقدس ولغة حكومته الناشئة القوية 

لغة أدبية للدول اإلسالمية كلها وفيها من نعرف من فأصبحت لغة رمسية للعرب مث أصبح 
الشعوب املختلفة واألجيال املتباينة وفيها من سبق العرب إىل حضارة باهرة وسلطان عظيم 

)."3(  
 عدمية اللغة العربية علىويستغرب نور عوض هذا الرأي ألنه يفضي حسب رأيه 

ة أصبحت لغة كل العرب بعد فترض أن اللغة العربية الفصيحي" الفصحى، الن طه حسني 
وإذا صح ذلك فكيف نفهم قول القرآن أنه نزل " :مث يتساءل.  "اإلسالم وليس قبل اإلسالم

بلسان عريب مبني وما قيمة التحدي القرآين للعرب إن كان قد جاء بلغة غري لغتهم بل كيف 
  .)4.(جيوز أن يرتل كتاب دعوة وتشريع ودستور لقوم ال حيسنون لغته

                                                 
  .111 ص )مرجع سابق( ،الرؤية احلضارية والنقدية يف أدب طه حسني -1
  .111 ص  ،نفسه -2
  .89ص )مصدر سابق(يف األدب اجلاهلي، -3
  .111ص   ،)مرجع سابق (،الرؤية احلضارية والنقدية يف أدب طه حسني  -4
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الدكتور يوسف نور عوض تساؤالت أخرى طاحما يف التوصل إىل إجابات شافية ويضيف 
؟ أكان ذلك قبل مجع القرآن أم بعدهمىت كان تعلم اللغة العربية الفصحى ؟ ":وهي ملعضلة اللغة، 

فلماذا ، وإذا كان العلماء قد كشفوا عن لغة محري القدمية "ومن الذي قام مبهمة نشر هذه اللغة ؟
وخيلص إىل  .)1(؟عن اللغة احلمريية اليت كانت تتكلمها قريش قبل الدعوة بزمن وجيزمل يكشفوا 
 ات على مقدمنيقائمية وختمينا ن يكون فرضأ كل ما ذهب إليه طه حسني ال يعدو القول بأن

كما  .، كما يرى نور عوض دائماإىل نتيجة غري صحيحةهذا ما جعله ينتهي غري صحيحة، و
لموها، كومل يت ،تكن يف اجلاهلية لقحطان ومل يتعلم العدنانيون لغة قحطانمل يشري بأن السيادة 

مل تكن لغة غريبة عن اجلزيرة  كما أن إمساعيل ليس هو أول من تكلم العربية، مبعىن أن العربية
  ).2 (.قحطان عدنان وكل من  ومل يكن هناك خط فاصل بني ،العربية

ل من قضيته العامة وهي رفض الشعر وسنجد فيما يلي من الكتاب أن طه حسني حتو
اجلاهلي إىل رفض الشعر الذي ينسب إىل القحطانيني مث يعترف للمضرين بشعرهم فيناقض 
بذلك نظريته يف أن العرب تعلمت اللغة الفصحى بعد اإلسالم  ألن شعر ما يسميهم باملضريني 

  ) 3.(كتب بلغة القرآن
 )5(بن هشام يف السريةا، و)4()الصاحيب(يف وهذا ما يؤكده ابن فارس ويشري إليه بإسهاب 

  

  .كل القبائل اإلسالم يفرض لغة موحدة على ـ د
  

سالم هو ن اإلأو فرضية يؤكد ا موقفه القائل بأوإذا كان طه حسني قد وصل إىل قناعة 
كلغة ) اللغة القرشية(أقر الفصحى وهو الذي ) 6(انتقل بالعرب من اللهجات املتعددةالذي 

                                                 
 .112ص   ،نفسه  -1
  .112ص )مرجع سابق(،الرؤية احلضارية والنقدية يف أدب طه حسني  -2
  .112ص ،  نفسه -3

 .110 ص ،علي عبد الواحد وايف ، فقه اللغة : انظر ، و55ص )مرجع سابق( ، الصاحيب يف فقه اللغة- 4
  .268 و 254، ص 4ج ، 1981 ،دار الفكر القاهرة،  السرية النبوية، ابن هشام - 5
. الشعر اجلاهلي العدناين نفسهعلى أن األمر يتجاوز هذا الشعر اجلاهلي القحطاين إىل " قال طه حسني وحول اللهجات - 6

فالرواة حيدثوننا أن الشعر تنقل يف قبائل عدنان،  كان يف ربيعة مث انتقل إىل قيس مث إىل متيم فظل فيها إىل ما بعد اإلسالم أي 
وحنن ال نستطيع أن نقبل هذا النوع من الكالم إال بامسني،  ألننا ال نعرف ما .  نبغ الفرزدق وجريرإىل أيام بين أمية حني

ربيعة وما قيس وما متيم معرفة علمية صحيحة، أي ألننا ننكر أو نشك على أقل تقدير شكا قويا يف قيمة هذه األمساء، اليت 
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 القبائل العربية وا حتققت املواطنه اللغوية، فإنه مل جيد الرضى من قبل اجلمهور حني موحدة بني
 عن  "- يف نظر بعضهم-اجلاهليني ومل يقنع غريه، لقد عجز بداعية عندتناول قضية اللغة اإل

ترجيح أو إثبات أن امرؤ القيس كان يتكلم بلغة تلك النصوص احلمريية أو عن ترجيح بله إثبات 
إنه مل يعجز  .لغة تلك النصوص كانت لغة أهل اليمن يف العصر الذي عاش فيه امرؤ القيسأن 

بل مل خيطر بباله أن حتقيقها ضروري قبل أن حيتج ا على إبطال الكالم  عن حتقيق هذه الصلة،
سالم ، يف حني راحوا هم يعددون العوامل الكثرية اليت سبقت اإل)1(املنسوب إىل امرؤ القيس

  : سامهت يف انتشار الفصحى ومنهاواليت
التنافس يف إتقان اللغة والتفاخر بالبيان وعدلت ألسنتهم عن الشذوذ وكان الفضل يف  ـ 

  )2"(ذلك ألسواقهم القومية اليت كانوا يقصدوا 
 ومن مث ،ملا تفرقت القبائل أخذت اللهجات تتنوع وطرق الوضع يف اللغة تتعدد ـ 

  )3"( دلت العلماء بأصول اللغات إىل أصول تاريخ هذا التنوع الكثرية اليت نشأت اللغات
) اللهجات(ارتفعت لغتهم عن سائر اللغات " احلس اجلمايل واللغوي، حيث  ارتقاء ـ 
  )4"(أقدر العرب على انتقاء أفصح األلفاظ وألينها وأظهرها  ألم صاروا
 " : يف أن"اجلاهلي دبيف األ"نظرية صاحب  الذي هو حموراإلنكار أو الشك  وأما  ـ 

 ينكر أن يف اأصمفال ميكنك عالجه إال إذا استطعت أن تعاجل  تسمى ذه األمساء هناك قبائل 
   .األصوات مزعجا وآخر لذيذا

القبائل فمنشؤه أن املؤلف ال يقّدر عناية العرب باحملافظة هاتيك نسبة هؤالء الشعراء إىل  -
ا من البحث، وال نريد ذا إغالق باب البحث يف أنساب على أنساا ويضعها باملوضع الالئق 

من ربيعة  مثال ء التاريخ على أن احلارث بن حلزةالشعراء أو غريهم بل أعين أنه مىت أمجع علما

                                                                                                                                                      
شعراء وبني أمساء هذه القبائل، ونعتقد أو نرجح أن هذا كله أقرب إىل تسمى ا القبائل، ويف قيمة األنساب اليت تصل بني ال

  "األساطري منه إىل العلم اليقني
  .192 ،191ص، )مرجع سابق(،النقد التحليلي لكتاب يف األدب اجلاهلي -1
  .142 ص)مرجع سابق ( ،الشهاب الراصد -2
  .142 ص ،نفسه - 3
  .143 ص، ـ  نفسه4
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 وثقنا ذا الطريق العلمي وليس لنا أن ننكر أو ،أو أن األعشى من قيس، أو أن الفرزدق من متيم
  )1.(يقع يف أيدينا ما حيل عقدة ذلك اإلمجاعنشك يف هذه األنساب إال أن 

حدثنا علماء اللغات املقارنة عن أسرة اللغات السامية واليت تفرعت عنها لغة سامية أم  ـ 
والعربية فيما نعلم لغة من هذه األسرة فلو كانت هي لغة العدنانيني الستطاعت نظرية طه حسني 

ا مزيج من العربية واحلمريية ألنه من السخف بل أن تدلل على حقيقة نشأة اللغة العربية وعلى أ
ن اللغات ال أمن غري املعقول أن نعتقد أن العدنانيني نسوا لغتهم وتعلموا لغة القحطانيني ذلك 

  .تنسى على هذا النحو بل تطور وتنقح
ن القول يف حقيقة عدنان وقحطان قول جمازي يصل إىل درجة اخلرافة وهو يعكس  ـ أ
ة طاحمة إىل السيادة أكثر مما هي طاحمة إىل احلقيقة فلم تكن الظروف اليت مر ا نزعة اجتماعي

الشعب العريب يف اجلزيرة العربية إال ظروفا مشاة لكل الظروف اليت مرت ا الشعوب وما قصة 
عدنان وقحطان إال ضرب من ضروب البحث عن العراقة واألصالة يف جمتمع شديد احلساسية 

  .ورمبثل هذه األم
وهذا من أغرب  .إنه ال يدري ما قيس وال ما ربيعة وال ما متيم دراية علمية صحيحة ـ 

فال صلة بني ماهية تلك القبائل وأصوهلا وبني ما كان جيري يف تلك  أنواع االحتجاج للرفض
ق فماهية تلك القبائل وحتقي. القبائل وأصوهلا وبني ما كان جيري يف تلك القبائل من فعل أو قول

، أما أفعال تلك القبائل وأقواهلا فجزء من )ethnologie(صوهلا فرع من علم أصول الشعوبأ
 فليس القول بتنقل ،التاريخ واألدب ليس متوقفا فهمه وال حتقيقه على علم أصول الشعوب

الشعر يف ربيعة وقيس ومتيم هو الذي يثري االبتسام ولكن أوىل بإثارة االبتسام إنكار ذلك القول 
معىن تلك األمساء، وأوىل منه باالبتسام االستدالل على بطالن ذلك القول جبهل منشأ تلك جلهل 
  ).2(القبائل

ولعله  "وحول شك طه حسني يف تنقل القبائل وانتقال الشعر يقول يوسف نور عوض ـ 
مل يكن ليتخذ هذا املوقف من القبائل العربية وأنساا لوال أنه كان يهدف إىل غرض يدعم به 

القبائل العربية بل كان  ريته يف األدب اجلاهلي وفيما نرى فإن األمر مل يكن يتعلق بأنسابنظ
إنه يرفض نظرية . ينكرها ه أن لوالقبائل حقيقة واقعة ال ميكن يتعلق بتنقل الشعر بني القبائل،

                                                 
  .96،97ص دت،  املكتبة العلمية بريوت، حممد اخلضر، جلاهلي، نقض كتاب يف الشعر ا - 1
   .194 ،193ص، )مرجع سابق(،النقد التحليلي لكتاب يف األدب اجلاهلي -2
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  لكي يصل إىل نتيجة فحواها أن الشعر- ليس من هديف أن أثبتها -تنقل الشعر بني القبائل 
اجلاهلي مل تظهر فيه آثار هذا التنقل ومل تظهر اللهجات العربية اليت كانت تتحدثها القبائل 

  )1 (.اجلاهلية يف ذلك الشعر
  

   ومرتكزاهتمنقوشالرأي املستشرقني يف ـ  3 
  
   نقوشال رأي املستشرقني يف -أ  

تلكون أدوات مي املستشرقون الذين اهتموا بتاريخ األدب والفكر العربيني حقا أو باطال،
البحث املادية والعقلية، وميلكون كثريا من التحرر من املوضوعات اليت يناقشوا ويعتمدون 

مث أن األوضاع  املناهج اليت يريدون، منها أم خارج جماالت احلظر بالنسبة لدينهم وثقافتهم،
  السياسية اليت وجدوا فيها مكنتهم 

احملايدة بني ( سالم إىل غاية فترة البحث، مع وضع بنامن اختراق الغالف املتنازع عنه منذ 
  :ومجلة مواقفهم جتلت يف النظريات واآلراء التالية ).قوسني

  قنيمرتكزات املستشرب ـ 
 يهأانقسم املستشرقون إىل فريقني، منهم من اعتمد النقوش كمادة ارتكز عليها يف إثبات ر 

 :  يفاملتمثلة ووسندا آلرائه ومنهم من يعتمد على عناصر إبداعية 
عدد من النقوش املعثور عليها، يف أكثر من مكان يف اجلزيرة العربية، سواء تلك اليت  ـ 

وجدت كشواهد قبور أو يف شكل حفريات ذات صلة باملوضوع، ولكن هذه الشواهد املادية مل 
  .قطعية، وإمنا قوت التخمينات والفرضيات اليت كانت حمل جدل تكن دالئل
إن مصادر تاريخ ": )جورجيو ليفي دال فيدا (حيث يرى املستشرق : ية مصادر أدب ـ

بالد العرب يف القرون السابقة لظهور اإلسالم مباشرة مصادر أدبية يف أغلبها، وليست نقوشا 
  . خالفا ملا رآه غريهكمصادر بالد العرب القدمية

ل ئيفة أمام الدالالدالئل التارخيية ضع )ناصر األسد(ويرى الدكتور :  مصادر تارخييةـ
أخبار " ، لكنه ال يستبعد ائيا الدالئل التارخيية ، غري انه يرى  بأن أكثر تلك الدالئل األدبية

                                                 
  .113، 112  ص ،)ع سابقجمر (الرؤية احلضارية والنقدية يف أدب طه حسني، - 1
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األدلة املباشرة يقدمها لنا الشعر الذي وصل إلينا  و. مجعها علماء العصور اإلسالمية  ورتبوها
   .عن طريق ما قام به العلماء املسلمون من اختيار وشرح

  )1.("ألدلة التارخيية، وهي غري مباشرة فال يصح أن يعتمد عليها من غري نقد ومتحيصأما ا
والنص يشري إىل مدى الصعوبات اليت تواجه الباحث يف إجياد الدالئل املقنعة، ويبقى الشعر 

 مشريا إىل أن "بروينلش" يقول ويف ذات الصدد. يكاد يكون الدليل املادي األكثر حضورا
النقوش  وعلى الرغم من صعوبات يف فهم": يف مسألة استواء األوزان الشعريةالنقوش مل حتسم

العربية اجلنوبية، فمن املمكن مع ذلك أن نقرر بشيء من اليقني أا مل تكن موزونة، على األقل 
وملا كانت الشعوب اليت صدرت عنها هذه النقوش .  البحور املألوفة يف الشعر العريببحبس

 … الذين عنهم صدرت هذه األشعار، البدوحضارة أمسى من حضارة ك ذات كانت بدون ش
   ) 2(فإنه ليس من املستبعد ازدهار ملكة فنية لدى أقوام ذوي حياة بدائية 

   
  .وجرمية طه حسني األدبية... ـ أدلة العدالة 4
   

،  أن ما جاء على لسان  حممد طاهر نور بكبالعودة إىل ما جاء على لسان رئيس النيابة
 حسني مل يكن دقيقا، وبالوقوع على الدليلني املشار إليهما وما تالمها من إجراءات قانونية طه

والدليالن اللذان ". يف األدب اجلاهلي"متثلت يف االستجواب الذي خضع إليه مؤلف كتاب 
وهو ذلك الرجل الذي يوردمها رئيس النيابة بعد أن يسجل بأن الكاتب مل يكن دقيقا يف حبثه، 

، والدليالن معروفان ومتداوالن بني الناس من خالل  كل التشدد يف طرق البحث احلديثةيتشدد
  :كتاب طبقات فحول الشعراء حملمد بن سالم ومها

 محري وأقاصي اليمن ما لسان": ما روي عن أيب عمرو بن العالء من أنه كان يقول ـ  
  "  بلساننا وال عربيتهم بعربيتنا

ويرد األسباب إىل عوامل منظورة ومستورة، أدبية " … اآلن نقوش ولدينا" :وقوله ـ        
  . وغري أدبية

                                                 
بالد " عن مقالة ،374 ص ،1982، 6  املعارف طدار ناصر الدين األسد،،  مصادر الشعر اجلاهلي وقيمتها التارخيية-1

 ."العرب قبل اإلسالم
، 1979، 1عبد الرمحان بدوي، دار العلم للماليني بريوت، ط  دراسات املستشرقني حول صحة الشعر اجلاهلي،- 2
  .132 ،131ص
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فحول طبقات "كتابه  يفأما عن الدليل األول فإن ما رواه عبد اهللا بن سالم اجلمحي  ـ
عربيتهم  وال ما لسان محري وأقاصي اليمن بلساننا،( عن أيب عمرو بن العالء نصه "الشعراء
  . هذا النصالتصرف يف مآرب من وراء  حسنيطه قد يكون ل،)بعربيتنا

العرب كلها ولد إمساعيل إال محري (  نالحظ أن ابن سالم ذكر قبيل هذه الرواية ناأنإال 
 أن يسلم أيضا  ـوقد اعتمد صحة العبارة األوىل ـفواجب على املؤلف إذن ، )وبقايا جرهم

د، وتكون نتيجة ذلك أنه فسر ما  عنه واحياملرو بصحة العبارة الثانية، ألن الراوي واحد و
اعتمد عليه من أقوال أيب عمرو بن العالء بغري ما أراده بل بعكس ما أراده، ويتعني إسقاط هذا 

  .الدليل
) …ولدينا اآلن نقوش متكننا(أما عن الدليل الثاين فإنه مل يتكلم عنه بأكثر من قوله ـ 

احلوار الذي دار مث يذكر ".  ما أمجل فعجزأردنا عند استجوابه أن نستوضحه"يقول رئيس النيابة 
  :يف التحقيق بني الدكتور طه حسني والنائب طاهر نور بك

وبيان الفرق بينها وبني لغة ) لغة محري(هل ميكنكم تعريف اللغة اجلاهلية الفصحى – س   
  .عدنان 
 لصرف،إن اللغة اجلاهلية لغتان متباينتان، لغة محري وقد وضعت هلا قواعد النحو وا -ج  

وهي للغة احلبشية أقرب من العربية  وهي خمالفة للغة الفصحى خمالفة جوهرية يف اللفظ والنحو،
  .الفصحى
  .هل ميكن أن تبينوا وقت وجود اللغة احلمريية -س  
لت تتكلم إىل ما بعد القرآن ظكانت معروفة تكتب قبل القرن األول من املسيح، و -ج  

  .لغات وأقر مكاا لغة القرآن الكثري من الاالذي حماها كما حم
  .هل ميكن أن تذكروا لنا مبدأ اللغة العدنانية-س  
 ليس من السهل معرفته، هناك نقوش قليلة جدا تعود إىل القرن الرابع للميالد، وهذه -ج 

  . يرون أا هلجة نبطيةنيالنقوش قريبة من اللغة العدنانية، ولكن املستشرق
 احلمريية أو العدنانية بقت على حاهلا منذ نشأهتا أو هل تعتقدون أن اللغة سواء -س  

  .؟حصل فيها تغيري
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 ما أظن أن لغة من اللغات تستطيع أن تبقى قرونا دون أن تتطور وحيصل فيها -ج  
  ).1(التغيري

يعلق رجب البيومي على االستجواب ويتوقف عند إجابات طه حسني اليت مل تقنع النيابة 
على إثبات اللغة احلمريية، مما يعطي االنطباع بأن لغة اجلزيرة العربية قد يف تقدمي الدالئل الكافية 

 هكذا نستنتج بأن اللغة العربية قد توحدت قبل :"توحدت قبل اإلسالم، ويصل إىل القول
فيما خيص تقدمي نص محريي يثبت خمالفة أما ." اإلسالم، وا قال الشعراء اجلاهليون شعرهم

 املستشرقني، وقد أسعفوه مبا ظنه حيل املشكل، أصدقائه دكتور ببعضاللغتني، فقد استعان ال
هؤالء املمارون ال يستطعون أن يطمئنوا إىل ما اطمأن إليه أبو  "فنشر يف كتاب األدب اجلاهلي

لكن نسأل الدكتور هل  عمرو بن العالء من وجود اخلالف اجلوهري بني العربية واحلمريية،
 .؟وهل لديه ما يثبت أنه قيل يف عصر الشعر اجلاهلي ؟ا النصيعرف الزمن الذي قيل فيه هذ

أفيكون من العلم عندنا يف شيء أن يستدل على بطالن شعر امريء القيس وغريه من شعراء 
  )2"(؟اليمن بأن لغة شعرهم ليست لغة اليمن قبل زمنهم بعشرة قرون 

ميس موضوع الشكوى وهو ما أن أغلب مما ما كتبه املؤلف مما "  جاء يف ختام قرار النيابة 
قصرنا حبثنا عليه إمنا هو ختيالت وافتراضات  واستنتاجات ال تستند إىل علم صحيح، فإنه كان 

صحيح أنه كتب عن ...جيب عليه أن يكون حريصا يف جرأته على ما أقدم عليه مما ميس الدين 
طريقا جديدا للبحث حذا إن للمؤلف فضال ال ينكر يف سلوكه ...اعتقاد بأن حبثه العلمي يقتضيه

فيه حذو العلماء من الغربيني ولكنه لشدة تأثري نفسه مما أخذ عنهم قد تورط يف حبثه حىت ختيل 
ما فكان جيب  إثبات أنه حق، إنه سلك طريقا مظلحقا ما ليس حبق أو ما ال يزال يف حاجة إىل

غري احتياط فكانت عليه أن يسر على مهل وأن حيتاط يف سريه حىت ال يضل، ولكنه أقدم ب
وحيث إنه مما تقدم يتضح أن غرض املؤلف مل يكن جمرد الطعن والتعدي . النتيجة غري حممودة

ردها  بعض املواضع من كتابه إمنا قد أوعلى الدين، بل إن العبارات املاسة بالدين اليت أوردها يف
يكون القصد اجلنائي يف سبيل البحث العلمي مع اعتقاده أن حبثه يقتضيها، وحيث أنه من ذلك 

  )3(غري متوفر وبذلك حفظت أوراق الدعوى إداريا
                                                 

، 159خاص، العدد ، حممد نور،القاهرة، جملة شهرية، عدد "يف الشعر اجلاهلي" قرار النيابة يف قضية كتاب - 1
 . 84، ص 1997فرباير

  .     104 ص  موقف النقد األديب من الشعر اجلاهلي، مرجع سابق ،-2
 .291، ص2007 1 يف الشعر اجلاهلي الكتاب والقضية، عبد املنعم تليمة، رؤية للنشر والتوزيع القاهرة، ط- 3
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ن ا الشعر اجلاهلي، يقدر  اللغة العربية العدنانية اليت دّولعلنا ال ننسى تقديرات العلماء بأن
عمرها بقرن ونصف أو قرنني قبل اإلسالم، بينما اللغة القحطانية اجلنوبية تعود إىل مخسة عشر 

   .م، بداللة النقوش املعينةقرنا قبل اإلسال
ن اللغة القحطانية اجلنوبية قد كانت أن مؤرخي األدب يتفقون على أوخالصة اجلدل هي 

سالم ختتلف عن لغة الشماليني من بين عدنان بذلك منذ أكثر من مخسة عشر قرنا قبل جميء اإل
الزمن بفعل االختالط ما تشري إليه النقوش املعثور عليها، غري أن هذه الفوارق تقلصت مبرور 

إال كيف يرتل   و،االقتصادي والثقايف مما وحد اللغة بينهم وصارت لغة اإلبداع هي اللغة القرشية
ل عبد املتعال ؤاهللا القرآن بلغة يتكلمها ويفهمها قسم من العرب دون آخرين؟ حسب تسا

   .الصعيدي
سم يف وجودها األديب والفين دون أن نغادر احلديث عن كينونة وزمنية اللغة العربية، واحل  

من خالل النصوص اجلاهلية، ال بد من التوقف بعض الشيء عند بعض اآلراء اليت جتانب آراء 
طه حسني، واليت حاولت أن تثبت مدى تعلق أصحاا بالتشبث بعربية الشعر اجلاهلي اليت رأت 

د بتغييب هذا العامل الفين فيه صورة العرب املاضية واحلاضرة، واليت قد تتشوه ومتحي من الوجو
  . الذي مسي بديوام، الذي كان سجل حياهتم يف احلرب والسلم

يسجل بعض األركولوجيني بأن أقدم النقوش تعود بتارخيها إىل القرن اخلامس عشر أو 
السادس عشر قبل امليالد، وأن أحدثها يرتل إىل القرن الثامن أو التاسع قبل امليالد كما يرى 

ويشري إىل أن هذه اللغة متميزة عن لغة أهل الشمال وكذا بالنسبة للذين ) 1(ولراملستشرق م
بل هي لغة من بقي يف اليمن ومل يرحتلوا إىل الشمال، " هاجروا بعد أن اختلطوا بالعدنانيني 

 الذين سبق وأن اجتاحوا )2("وهؤالء مل تصف لغتهم، فقد اختلطت بلغة األحباش والفرس
 ما لسان محري وأقاصي اليمن بلساننا وال : " قول أيب عمرو بن العالءوهذا جاء يف. اليمن

شارة إىل القدم وإىل االختالف عن لغة قريش وأن احلمريية قد إ، وهي )3"(عربيتهم بعربيتنا 
 املراد باحلمريية ليست محريية القرن اخلامس امليالدي وهو عهد و"تكون هي القحطانية القدمية، 

روي، ولكنها محريية النقوش املعينية والسبئية اليت يعود أقدمها إىل القرن األدب اجلاهلي امل

                                                 
  .172ص ، )مرجع سابق(النقد التحليلي لكتاب يف األدب اجلاهلي،  -  1
  .172ص ، ) مرجع سابق(النقد التحليلي لكتاب يف األدب اجلاهلي،   - 2

 .8 ص ،)مرجع سابق (، طبقات فحول الشعراء-  3
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أو الثامن قبل اخلامس عشر أو السادس عشر قبل امليالد، ويعود أحدثها إىل القرن التاسع 
مبعىن أا لغة احلقبة اليت سبقت فترة األدب اجلاهلي املروي على حد قول الغمراوي .)1(".امليالد
، ويرى بأن هجرة اليمنيني  جورجي زيدان مع القائلني بأصالة لغة الشعر اجلاهليويلتقي .أيضا

إىل الشمال مكنتهم من اكتساب اللغة العربية العدنانية ومن مث عربوا ا كغريهم من العرب، 
 إن شعر امرىء القيس منحول ألنه من عرب اجلنوب، ألن لغة :من اخلطأ الفاحش أن يقال"وأنه

أضرابه كانت غري لغة اليمن اليت وردت يف النقوش قبلهم بقرون، وان امرأ القيس امرىء القيس و
وأضرابه قد اختذوا هم وأباؤهم واألجيال اليت قبلهم لغة الشمال لغة اخلطاب والشعر، وحال 
شعراء اليمن يشبه حال اليهود الذين دخلوا احلجاز وهم يتكلمون األرامية والعربية،  مث تعلموا 

  . )2"(نطقوا ا وصار منهم شعراء ال خيتلفون عن شعراء العربالعربية و
ولعل التقارب اجلغرايف والزمين هو الذي مكن العريب والكلداين واآلشوري وعرباين 

كان العريب من "واحلبشي والفينيقي من التفاهم بال واسطة على حد قول جرجي زيدان، حيث
طبة الكلداين أو البابلي أو اآلشوري إىل ترمجان، محري أو مضر إذا جاء العراق ال حيتاج يف خما

وهذا الرأي معزز بالنصوص )3("وكذلك إذا اجته صوب فينيقية أو احلبشة، فإنه يفهم لسان أهلها
  .)4(القرآنية

 
  .ية اختالف لغة الشعر العريب عن اللهجات العربية اجلنوب ـ5
  

،  ا الشعر عن هلجات اجلنوب وهو يثبت اختالف اللغة العربية اليت جاءبروينلشيرجح 
إىل هذا االختالف البارز يف ملفوظية الشعر القدمي إىل كون مناطق اجلنوب دوال ومجاعات مل 

وإذا كانت لغة الشعر " تسهم يف الثقافة املشتركة، ولكنه ال يستبعد مشاركة اجلنوبيني كأفراد

                                                 
 .172ص  ،)مرجع سابق( النقد التحليلي لكتاب يف األدب اجلاهلي، - 1
  .101 ص جرجي زيدان، مدن اإلسالمي،تتاريخ ال -  2
  .101 ص نفسه، - 3

هذا ما جاء يف التوراة عن إبراهيم اخلليل، الذي تزوج من بالد  ":زيدان يف تاريخ التمدن االسالمي  يقول جرجي -  4
الكلدان يف حنو القرن العشرين قبل امليالد، فاجتاز سورية وفينيقية وبالد العرب وخالط أهلها، ومل يفتقر يف خماطبتهم إىل 

جزيرة  امس عشر قبل امليالد، فإم قضوا أربعني سنة يف أعايلمترجم، وكذلك بنو إسرائيل يف تيههم حوايل القرن اخل
  .العرب، ومل حيتاجوا إىل مترجم بينهم وبني أهلها
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فإن هذا ال يدل إال على أن  "بية،  العريب ختتلف اختالفا شديدا عن سائر اللهجات العربية اجلنو
مكان  مشاركة إهذه الدول مل تشارك يف الثقافة املشتركة لشعر البدو دون  أن يتضمن هذا 

  ).1"(بعض األفراد يف هذا الشعر
 إذا حنن "… ويرجع ذلك إىل كون هؤالء اجلنوبيني كثريا ما كانوا يتكلمون أكثر من لغة

 بل هي لغة سامية قائمة بذاهتا ،ية ليست هلجة من اللهجات العربيةأدركنا أن اللغة العربية اجلنوب
  بروينلش، ويؤكد"أما اللهجات العربية الشمالية العديدة فكان يف وسعها أن جتتمع يف لغة  عالية

  ن اللهجات هي أبأنه ال ينبغي أن يستقر الرأي على 
عسري القول بأن الشعر العريب املالمح اللغوية الوحيدة اليت نطمئن إليها وإال أصبح من ال

   )2(اجلاهلي مكتوب بلغة القرآن
لغة القرآن هي لغة الشعر يف القرن  "بأن، )BEESTON )3األستاذ بيستون يرى 

ومن هنا  .)4"( وهي تبدو يف شكل يعكس طريقة النطق اخلاصة باللهجة املكية،السادس امليالدي
عن مدى قدرة قريش يف التوفيق واحلكم جاء االطمئنان من خالل تساؤل معارضي طه حسني 

ملاذا اختار القرآن مث  مركزية واحدة وموحدةبني الشعراء من كل صوب لو مل تكن هناك لغة "
 .؟لغة قريش لوال أنه كان يعرف أا اللغة املوحدة للعرب أو أن العرب كانوا يعرفون لغة قريش

فإذا كان هو  العربية أم سبقه آخرون؟ مساعيل هو أول من تكلم إهل  : الذي يطرح هناسؤالوال
وهم يروون حديثا يتخذونه أساسا "  يف قولهمييل إليه طه حسني وهذا ماـ من أول من نطق ا 

  )5(."لكل هذه النظرية خالصته أن أول من تكلم بالعربية ونسي لغة أبيه إمساعيل بن إبراهيم
 حقيقة مل –يب إسحاق أرواية  على خالف –يعين ذلك أن أهل اليمن وجرهم وممن قبلهم 

تكن العربية لغتهم، ومن مث يكون قد اكتسبها بعد جميئه إىل الشمال حسب ما يشري إىل ذلك 

                                                 
  .132ص  ،مرجع سابق  ،مدن اإلسالميتتاريخ ال -  1
  .133 ،ص )مرجع سابق( دراسات املستشرقني حول صحة الشعر اجلاهلي، -  2
 .دوكسفورأأستاذ اللغة العربية جبامعة  - 3
 عن 77  ص1991 لغة القرآن الكرمي يف جزء عم ، حممود أمحد حنلة ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر بريوت -4

BEESTON.THE ARABIC LANGUAGE TO DAY (LONDON 1970)P13  
ن لغة أخرى هي إن العدنانية قد اكتسبوا العربية اكتسابا، كانوا يتكلمو) :" يف األدب اجلاهلي( واحلديث كما جاء يف -5

العربانية أو الكلدانية مث تعلموا لغة العرب العاربة فمحيت لغتهم األوىل من صدورهم، وثبتت فيها هذه اللغة الثانية املستعارة 
  .81ص " 
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أول من فتق " وهناك حديث شريف آخر أشار إليه يف الكتاب والذي يبني بأن ) 1(فريد وجدي
 .للهجة الفصحى اليت نزل ا القرآنواملراد بالعربية املبينة هذه ا) 2"(لسانه بالعربية املبينة إمساعيل

والستبعاد االعتقاد القائل بأقدمية العربية اليت نزل ا القرآن بني العرب العاربة، يتكئ طه حسني 
على أكثر من سند، األحاديث النبوية الشريفة املشار إليها واليت وظفها يف كتابه وما قال به ابن 

إذا كان "فه الداعم لقضية النحل انطالقا من اللغةليؤسس موق" سالم يف طبقات فحول الشعراء
أبناء إمساعيل قد تعلموا العربية من أولئك العرب الذين نسميهم العاربة فكيف بعد ما بني اللغة 
اليت كان يصطنعها العـرب العاربة واللغة اليت كان يصطنعها العرب املستعربة، حىت استطاع أبو 

غتان متمايزتان،  واستطاع العلماء احملدثون أن يثبتوا هذا التمايز ما لأ: عمرو بن العالء أن يقول
  )"3(ألدلة اليت ال تقبل شكا وال جدالبا

 ،يرى حممد فريد وجدي بأن اخلوض يف مسألة اللغة ذا احلجم وهذا الشكل من النقاش
اعيل املعقول أن إمس: "ي شكل من األشكال حسبما يستشف من قولهأال يلغي الشعر اجلاهلي ب

؟  لتقسيم العرب إىل عاربة ومستعربةة حاجة بعد هذا  وبنيه نشأوا يتكلمون العربية لغة أمهم فأي
أألن إمساعيل كان عربانيا؟ إذا وجب قياسا على هذا أن يكون بني العرب عرب مستعربة ال 
حيصى هلم عدد فقد تزوج رجال من الزنوج واألحباش والفرس نساء عربيات فيجب أن يطلق 

فلماذا خص أوالد  هذا مل حيصل قط .ى أوالدهم جريا على هذه القاعدة اسم عرب مستعربةعل
 ).4(وهل كان بقي من عربانيتهم شيء من عهد إمساعيل إمساعيل ذا االسم إىل اليوم؟

كما يرى بأن املشتغلني باللغة العربية يذهبون إىل أن القحطانية عرب خلص وأن الفصحى 
 وأن العدنانية عرب حديثي العالقة بالفصحى، حيث ال –ة الفصحى  يقول بأقدمي–لغتهم 

ذهب علماء العربية إىل أن القحطانيني عربا خلص لغتهم العربية " :تتعدى جدهم امساعيل
  .الفصحى وأن العدنانيني عرب لكن جدهم األعلى إمساعيل بن إبراهيم

                                                 
إن إمساعيل ملا جاء إىل : عن ابن سالم  مرجع سابق ، ) نقد كتاب يف الشعر اجلاهلي( يروي حممد فريد وجدي يف-  1

فاملعقول،وخباصة مع تقارب اللغتني العربانية والعربية إنه مل . الما صغريا كما يقولون واختلط هناك ببين جرهممكة كان غ
مث مل متض عليه بضع سنني حىت نسي لغته األصلية وتزوج من جرهم .يلبث معهم شهورا حىت صار يتكلم العربية مثلهم 
  .ئة اليت ليس فيها من يتكلمها حىت وال أبوهم فكيف يعقل أن أوالده تكلموا العربانية يف تلك البي

  وقال احلافظ بن حجر إسناده حسن  أخرجه الطرباين، - 2
  .81 ص ،)مصدر سابق( يف األدب اجلاهلي - 3
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يذهب الدكتور طه  ،دثنياحمل  وبعض الباحثني،عمرو بن العالءعلى خطى ابن سالم، وو 
 .، ومن مث تكون الثغرة الواسعة اليت يدخل منها الشكحسني إىل أن لغة اليمن غري العربية

يف األدب اجلاهلي، "يتصدى له حممد فريد وجدي برباهني يراها كفيلة لرد مزاعم صاحب 
  :جيملها يف عدة نقاط

لعربانية واحلبشية والسريانية األصل يف اللغات السامية البابلية وقد اشتقت منها اـ    
  . هلهاأن يتقنها ويتشرب روحها كأن يتعامل بلغة ما وما يلبث أوأن املرء ميكن له والعربية 
مسيت اللغة اليت يتكلم  حيث ،ل لغة اسم األمة اليت تتكلم اأطلق على كقد لوـ   

 فمن احلق أن ،ل باللغة البابليةواللغة اليت كان يتكلم ا ساكنو باب .ساكنو احلبشة باللغة احلبشية
لغة لتسمى اللغة اليت يتكلمها أهل البالد اليت اصطلح على تسميتها قدميا وحديثا ببالد العرب با

  .العربية
 حىت مساها اليونان لغناها ببالد "البالد العربية"لى اليمن اسم ع قدامى النؤرخواملأطلق ـ 

 ولغة جند وهتامة اختالفا يف األسباب السياسية وإذا ثبت أن بني لغة اليمن .العرب السعيدة
فمن العبث أن حيملنا اخلالف املوجود بني لغيت مشال العرب  ،اللغةواالقتصادية واجلغرافية ال يف 

وجنوا على القول بأما لغتان متمايزتان مع وجود الصفة املميزة الوحيدة للغة العربية وهي 
   .ية والقحطانيةاإلعراب يف كلتا اللهجتني العدنان

 وإذا كان من الرواة من يذهب إىل : " اخلضر حسنيويف زخم االجتاهات املتضاربة يتساءل
إن يعرب بن قحطان أول من انعدل : أن القحطانية كالعدنانية من ولد إمساعيل ومنهم من يقول

 نفسه، فأين إن أول من تكلم بالعربية قحطان: لسانه عن السريانية إىل العربية، ومنهم من يقول
   )1!(اتفاقهم على أن القحطانية عرب منذ خلقهم اهللا 

  
  .نتائج حبث طه حسني من وجهة نظر املعارضنيـ  6
  

يرى الباحثون املخالفون لوجهة نظر طه حسني أنه مل يتوصل إىل رأي مقنع فيما يتعلق 
  شبه اجلزيرة العربية كلغة أدبية إبداعية لكل العرب يف،ود اللغة العربيةجو عدم وأبإثبات وجود 

فقد عجز عن ترجيح أو إثبات أن امرؤ  مل يأت جبديد عن اللغة اليت كان يتكلمها امرؤ القيس،"
                                                 

  68، 67 صنفسه، -1
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 إثبات أن لغة تلك النصوص  أوترجيحالقيس كان يتكلم بلغة تلك النصوص احلمريية أو عن 
رى الغمراوي يف  من ذلك يوأكثر ".كانت لغة أهل اليمن يف العصر الذي عاش فيه امرؤ القيس

بل مل خيطر بباله أن حتقيقها  مل يعجز عن حتقيق هذه الصلة،"السياق بأن طه حسني  نفس
  .)1(".ل الكالم املنسوب إىل امرؤ القيسضروري قبل أن حيتج ا على إبطا

 التنافس يف إتقان اللغة والتفاخر "ن تطور اللغة العربية جاء نتيجة االحتكاك وهو ما مساه إ
 كضرورة اجتماعية فرضتها الظروف والعالقات والتطورات اليت حلقت املنطقة حبكم نبالبيا

الفضل يف ذلك ألسواقهم القومية اليت  ويف نظره يعود االلتفاف والتداخل والتالزم التجاري،
   )2"(كانوا يقصدوا 

للغة قاله حول ا مايستحسنوا  فإننا نقول بأن خصومه مل ،سبابدون اخلوض يف مسألة األ 
ية الفصحى وتداوهلا بني القبائل مكدين فرضية أقدؤ، م فرضا قائما على مقدمة فاسدة"واعتربوه

أن العرب بأسرهم عمدوا إىل تعلم اللغة " هو، حيث خلصوا إىل القول بـ العربية خالفا ملا يرى
نا إىل جانبها الفصيحة اليت كتبوا ا أشعارهم وأدم ذلك أن األدب العريب جاء ذه اللغة وجاءت

  ) 3("لغات تؤكد أنه كانت هلا جذور يف اجلاهلية
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  الفصل الرابع   
  يف الشعر اجلاهليمربرات الشك النقدي عند طه حسني      
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  .والديـن وحنل الشعـراسة ـسي ـ ال1
  

 عن األمم األخرى من يشري طه حسني يف بداية هذه القضية إىل أن العرب ال خيتلفون
حيث سريورة احلياة، وأم خضعوا لنفس الظروف واملؤثرات اليت دعت إىل حنل الشعر 
واألخبار، ويرى بأن عاملي السياسة والدين كانا هلما األثر الكبري يف توجيه األدب عامة والشعر 

 فهم التاريخ واحلق أنه ال سبيل إىل:" خاصة، ولبيان مدى تغلغلهما يف حياة املسلمني يقول
اإلسالمي إال إذا توضحت مسألة الدين والسياسة توضيحا كافيا، فقد أرادت الظروف أال 
يستطيع العرب منذ ظهور اإلسالم أن خيلصوا من هذين املؤثرين يف حلظة من حلظات حياهتم يف 

، وأن أهل عصبيةيرجع طه حسني النحل إىل عامل السياسة كون العرب  و.القرنني األول والثاين
بصفة جذرية ألا استقرت يف أعماق الناس ومل يكن الزمن الطبيعي اإلسالم مل ميح هذه العصبية 

وال الزمن احلضاري بكاف لرتع هذه الصفة من القلوب، حىت وإن اختفت يف صدر اإلسالم إال 
ن العرب  فهو يرى بأيف العهد األموي،أا ظلت تطل من حني إىل آخر، حيث عادت للظهور 

أهل عصبية وأصحاب مطامع ومنافع، فهم مضطرون إىل أن يراعوا هذه العصبية ويالئموا بينها "
هو هذا اجلهاد العنيف الذي  أن نالحظهب أول ما جيو. )1(وبني منافعهم ومطامعهم ودينهم

    ) 2(…اتصل بني النيب وأصحابه من ناحية وبني قريش وأوليائها من ناحية أخرى 
كتبه حتت هذا العنوان على اهلجاء الذي دار بني قريش و األنصار لعهد بىن املؤلف ما لقد 

النبوة، بني قريش و األنصار لعهد معاوية بن أيب سفيان، مث على تأثري العصبية يف احلياة السياسية، 
اللغة العربية آداب وقد خاض يف هذا املوضوع كتاب ال خيفى على املؤلف مكانه و هو تاريخ 

 السياسي يف العصر األموي الحتياج والة األمور إليه جاءو قد راج اهل" )3(الجلرجي زيدان فق
بسبب االنقسام الذي قام بني األحزاب املختلفة، وقد بدأت املهاجاة  يف اإلسالم  بني شعراء 
النيب  وأعدائه  القرشيني مث صارت بني املهاجرين واألنصار أو هي بني قريش واليمن وكان لكل 

 شعراء يردون عنهم اهلجاء بأشدَّ منه، وكان املسلمون حيفظون ما يقوله هؤالء من من اجلانبني
يف " املهجاة وينشدونه، كل طائفة تنتصر ألصحاا وبلغ ذلك عمر بن اخلطاب فنهى عنه وقال 

                                                 
  .116ص ، )مرجع سابق(يف األدب اجلاهلي، ـ  1

  .117 ص ـ نفسه،  2
  .243 ص ،1ج  ، جرجي زيدان، اللغة العربية آدابتاريخ  -3
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وملا أفضى األمر إىل معاوية اقتضت سياسته ومصلحته . ذلك شتم احلي بامليت وجتديد الضغائن
الطعن باألنصار ألم أصحاب علي بن  )1( فجعل يغري الشعراء على ،الضغائنأن جيدد تلك 

وكان يفعل ذلك حتت طّي اخلفاء، ومن الذين أغراهم على ذلك الطعن . أيب طالب خصمه
األخطل الشاعر التغلّيب املشهور فعظم ذلك على األنصار خصوصا ألنه نصراين، واستعان به 

م األنصار وشاعرهم وهو يومئذ النعمان بن بشري ودخل على معاوية على املسلمني فغضب متكل
 ".معاوي إن مل تعطنا احلق تعترف اخل " :معاوية وأنشده قصيدة يف الدفاع عن األنصار مطلعها

وقال  "مث ختلص إىل الفخر بأعمال األنصار وأنسام وختم القصيدة بالطعن على خالفة معاوية 
ملهاجرين إىل املشامتة بني بين هاشم وبين أمية وانتشر ذلك يف وحتولت املهجاة بني األنصار وا" 

اململكة اإلسالمية سقنا هذه املقالة ليكون القراء على بّينة من األساس الذي عقد عليه املؤلف 
لو قدر املؤلف أن يكتب يف علم احلساب أو اهلندسة ملا طاب له االنصراف عن  و.هذا الفصل
 اإلسالم أو رجال اإلسالم بكلمة مين ا على أوليائه من غري  حىت يرمي إىل ناحية،احلديث
  )2.(املسلمني

  
  .الدين والسياسة أساس البحث التارخيي ـ ا
خليق باملؤرخ السياسي أو األديب أو االجتماعي أن جيعل مسألة الدين والسياسة عند   

وسترى عندما .العرب أساسا للبحث عن الفرع الذي يريد أن يبحث عنه من فروع التاريخ
  ). 3(نتعمق بك قليال يف هذا املوضوع أنا لسنا غالة وال خمطئني

 أو ،أن هذا املعىن خيتص بالعربئ مل يوضح املؤلف وجه التأثري بالسياسة حىت يعلم القار
هو شأن كل مجاعة تساس بسلطان، وإذا كان دأب العرب خاصة فهل هو عارض هلم يف بعض 

ر مل ينفكوا عنه منذ قامت هلم الدولة يف اإلسالم ؟ ومن شأن أطوارهم السياسية أم هو مظه
  .املخلص يف حبثه أال يؤذي تاريخ أمة حبديث يبهمه، وكالم يلوي رأسه على ذنبه

تتأثر األمة بالسياسة على معىن أن يكثر فيها الطاحمون إىل الرياسة كامللك والوزارة وقيادة 
وبذل املستطاع يف سبيل الوصول إليها، وختتلف اجليش وحنوها، وذلك ما يبعث على التنافس 

                                                 
  .138 ص ، مرجع سابق ،نقض كتاب يف الشعر اجلاهلي - 1
  .139 ص  نفسه، - 2
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الطرق اليت يسلكها هؤالء املتنافسون يف كوا مشروعة أو غري مشروعة، و األخذ يف نيلها 
بالطرق املشروعة خصلة مألوفة وسعي ال بأس به، و يف العرب من وضعت مقاليد السياسة يف 

 ذلك شأن اخللفاء الراشدين، فإن أردتيده دون أن يبذل يف سبيلها درمها أو ينتضي حساما، و
 جتعل أليب بكر الصديق أو علي بن أيب طالب سيفا مسلوال، فإمنا هو الدفاع عن نظام األمة أو أن

عن تلك الرياسة اليت تدير شؤوا حبكمة وعدالة، والواقع أن هذا الضرب من التأثر بالسياسة مل 
هد الذي ميثل روح اإلسالم وينطبق على مبادئه يكن له يف عهد اخلالفة الرشيدة مظهر، وهو الع

  . من كل ناحية 
تتأثر األمة بالسياسة على معىن أن يبالغ القابضون على سياستها يف التعرض لشؤون األفراد 
واستعماهلم فيما يعود على واليتهم بالبقاء ولو بغري حق، ومن طبيعة السياسة املستبدة أن يتزلف 

وهذا املعىن ال يستطيع .  بطشها، أو رغبة يف أن يناهلم قسط من سرفهاهلا الناس بامللق رهبة من
 أو من ساروا على مبادئ اإلسالم بإطالق ،املؤلف أن يصف به العرب لعهد اخللفاء الراشدين

وقد وجد هذا الضرب من التأثر بالسياسة يف كثري من الدول اليت جتعل . كعمر بن عبد العزيز
ا كانوا أو غري عرب، كما يوجد يف غري املسلمني حىت األمم اليت ميأل دينها الرمسي اإلسالم عرب

املؤلف قلبه بإجالهلا، فإننا نرى سياستها تستعمل أقالما يف تغيري تاريخ بعض األمم و فك عرى 
  .          حتت تلك السياسة كاألنعام أو أضل سبيال ما جيعلهاإىل  ،وحدهتا وقلب أخالقها ومجيع مميزاهتا

تأثر العرب بالدين فألن اإلسالم عقيدة وآداب وشريعة وسياسة، وقد أخذ العرب يف أما 
 ؛ وحكمة تلك السياسة؛وعدالة تلك الشريعة؛ وضاءة تلك اآلداب  و،يقينهم صحة تلك العقائد

أن يكون لإلسالم تأثري يف آدام ومعامالهتم وأخالقهم وسياستهم وال سيما بعد أن ة فال بدع
هم يد النائم يف املسجد تتناول تاج كسرى وتضرب به بني ال بيت يثرب، وتطوي أبصروا بأعين

دهشوا أفاجعل مسألة الدين عند العرب يوم . سلطان قيصر عن ممالك بعيدة ما بني املناكب
العامل، أساسا للبحث عن الفرع الذي تريد أن تبحث عنه من فروع التاريخ، وال تكن كمؤلف 

  ).  1(من املغلبني أو املخطئني " ي يف الشعر اجلاهل" كتاب 
ن ثنائية الدين والسياسة ليست أساسا كافيا لتحليل التاريخ أو األدب أو إ      ـ 

 واإلسالم يؤكد على ذلك حني يضع احلدود والثواب والعقاب فهو يعترف بأن هناك ،االجتماع
م وأصحابه كانوا مبكة ذكر املؤلف أن النيب عليه الصالة والسال. من ال يقوم مبا يؤمر به
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 89

 وأن النيب عليه الصالة ، وأن اجلهاد بينهم وبني قريش وأوليائهم كان جدليا خاصا،مستضعفني
والسالم كاد يقوم ذا اجلهاد اجلديل وحده، وكان كلما بلغ حظا من إفحام قريش انتصر له 

 يف ملك وال فريق من قومه حىت تكّون له حزب ذو خطر، ومل يكن هذا احلزب سياسيا يطمع
طه ستطيع  يولكن). 1( أو مل يكن ذلك يف دعوته، وانتهى به احلديث إىل اهلجرة،تغلّب وال قهر

سجل أن هذه اهلجرة قد وضعت مسألة اخلالف بني النيب وقريش وضعا جديدا، يأن حسني 
جعلت اخلالف سياسيا يعتمد يف حله على القوة والسيف بعد أن كان دينيا يعتمد على اجلدل 

 أن يكون هذا اهلجاء قد بلغ أقصى ما ميكن من احلدة والعنف، ، وجيبوالنضال باحلجة ليس غري
فإن النيب كان حيرص عليه ويثيب أصحابه ويعدهم، مثل ما كان يعد املقاتلني من األجر واملثوبة 

  ). 2(عند اهللا، ويتحدث أن جربيل كان يؤيد حسانا 
وة، وال ليطلق ألسنة الشعراء باهلجاء، ولكنه فتح مل جيئ اإلسالم ليلقي بني القبائل عدا

ومتنوا رشدهم فاستحبوا العمي على .  فرأوا أبا جهل وشيعته يف عماية،بصائر األوس واخلزرج
نت القبيلتان تتفقان يف اجلاهلية على ضاللة وتقتربان يف شقاء فإن اختالفهما ااهلدى، وإذا ك

  . يف السعادة أفضل من ذلك االقترابباهلداية خري من ذلك االتفاق، وتباعدمها
أما اهلجاء فالناس يعلمون ما للشعر من االتصال بالنفوس، وما له من األثر يف استهواء 
القلوب، وملا جعل املشركون يسطون على مقام النبوة باهلجاء، ويتخذونه سالحا حملاربة دين 

هم، فأذن الرسول صلوات اهللا احلق، كان من احلكمة البينة أن يكافَح أولئك اهلجاؤون بسالح
عليه ـ حلسان بن ثابت وغريه أن جيازي تلك السيئة مبثلها، وأخرب أن جربيل يؤيد حسانا، 

  .وكذلك كانت العاقبة للذين انتصروا من بعد ما ظُلموا
ليس من الصواب أن خيلى السبيل لتلك األشعار الطاعنة، فتطرق كل أذن وحتوم على كل 

 اها قّوة تعمل على مثاهلا فتكف بأسها، وتنفض عن الصدور وساوسهقلب دون أن تقف أمام
وما مثل تلك األشعار الغاوية إال كمثل ما يكتبه دعاة اإلباحية اليوم من الطعن يف الدين 
وتقويض بناء الفضيلة، أفيحق حلملة األقالم الناصحة أن يرتووا يف بيوهتم ويدعوا هذه الطائفة 

أما تأييد جربيل حلسان فقد أخرب به من !يفتك باآلداب واألعراضتنفث من مسوم غوايتها ما 
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قامت اآليات البينات على صدقه، واملؤلف ال ينازع يف أن عدم رؤية الشيء ليس دليال على 
  ).1(عدم وجوده 

قد ثبت مما تقدم أن أكثر شعراء اجلاهلية من الفرسان واألمراء وأهل احلرب وأكثر ل 
 مبا بني قبائلهم من التنازع ومرجع ذلك كله إىل العصبية والنخوة ،ماسةأشعارهم يف الفخر و احل

 فلما جاء اإلسالم ، ألن كل قبيلة كانت تطلب الفضل لنفسها على سواها،واحلمية اجلاهلية
حاجة إىل الشعراء والشعر بوصف كونه  ومجع كلمة العرب وذهبت العصبية اجلاهلية مل تبق

 ناهيك باشتغال أهل املواهب الفنية والقرائح املشتعلة باجلهاد ،نويسالحا قوميا أو أداة نضال مع
 وأخذهتم ،وقد أدهشتهم أساليب الكتاب املرتل على أفصح العرب…يف احلروب لنشر اإلسالم 

كذلك رغب النيب عن الشعر ، عظمة الرسالة فانصرفت عبقريتهم الشعرية إىل األعمال املثمرة
ليس منا "وهو القائل   اجلاهلية ورسالته تدعو العرب إىل الوفاقألنه كان من عوامل التفريق يف

وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو {وجاء يف الكتاب املرتل عليه  ".من دعا بدعاء اجلاهلية 
 وأن ...مع كونه أفصح العرب إمجاعا مل يكن ينشد بيتا تاما على وزنه }إال ذكر وقرآن مبني

إمنا يراد ا شعراء قريش الذين تناولوا }…الشعراء يتبعهم الغاوون{راء اآلية اليت نزلت يف الشع
وقد أريد تقبيح الشعر عند الذين غلب الشعر على قلوم حىت شغلهم عن ، أصحابه باهلجاء

  ) "2(الدين ،ال تقبيح الشعر على إطالقه
حلرب كثر اهلجاء إذن واشتد بني قريش واألنصار ملا كثرت ا:"     يقول طه حسني 

العصبية وحرصهم على الثأر للدماء املسفوكة،   وأنت تعلم مقدار حظ العرب منواشتدت
وجدهم يف الدفاع عن األعراض املنتهكة فليس غريبا أن تبلغ الضغينة بني هذين احليني من أهل 

  )3" (احلجاز إىل أقصى ما كانت تستطيع أن تبلغ
 فإن العرب ،طالب ودليل على سوء النيةهذا القول خطأ وجهل بالتاريخ وتضليل ألفهام ال

 فلما جاء اإلسالم بّدل الكثري ،كانوا يف اجلاهلية حقا يتفاضلون بالعصبية ويتفاخرون باألنساب
 فكان من مجلة ما بدله من أحواهلم أن مجع كلمتهم وجعلهم يدا ،من شؤوم املادية واملعنوية

ن اليمين يفاخر احلجازي واملضري يفاخر  أن كاد وبع،واحدة على اختالف أنسام ومواطنهم
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احلمريي من مفاخرات القبائل والبطون ضمت النهضة اجلديدة مشل هؤالء املتشتتني املتناحرين 
يا معشر قريش "وقال من خطبته اليت ألقاها يوم فتح مكة " املسلمون إخوة"فقال أفصح العرب 

  )    1" (، الناس من آدم وآدم من تراب إن اهللا قد أذهب عنكم خنوة اجلاهلية وتعظمها باآلباء
أمست ذات يوم وإذا خيل النيب قد أظلت مكة فنظر زعيمها وحازمها أبو سفيان " :قال  

إما أن ميضي يف املقاومة فتفىن مكة، وإما أن يصانع ويصاحل ويدخل فيما  :فإذا هو بني اثنتني
 من مكة إىل املدينة ومن قريش إىل دخل فيه الناس وينظر لعل هذا السلطان السياسي الذي انتقل

  ) 2(".األنصار أن يعود إىل قريش وإىل مكة مرة أخرى
 بعد أن نبذ إليهم ،سار النيب عليه الصالة والسالم إىل فتح مكة يف عشرة آالف جماهدلقد 

فيان يلتمس اخلرب فأخذه حرس عليهم عمر بن سالعهد على سواء نزل مبر الظهران فخرج أبو 
توا به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكانت العاقبة أن أصبح مسلما، وتألفه عليه اخلطاب، وأ

وكان يتألفه باملال، ويذهب كثري من الرواة إىل " من دخل دار أيب سفيان فهو آمن"السالم بقوله 
حسن إسالمه، ومما يستدلون به على هذا أنه شهد فتح الطائف وهناك فقئت إحدى عينيه بسهم 

ن يد األعداء، وشهد بعدها وقعة حنني مث وقعة الريموك لعمر بن اخلطاب، ولو كان أصاا م
مل يضق به احلال أن يلتمس عذرا، وال سيما إذ كانت السلطة  منافقا لقعد مع اخلالفني  

 أو املتأخرون عن )3( ال تأخذ الناس إىل اجلندية قهًرا وال تعاقب الُبلُط،العسكرية لذلك العهد
  .  بالفصل بني الرؤوس واألعناقصفوف احلرب

ويضاف إىل هذا أن املنافق قلّما استطاع أن يتصل بقوم ليسوا بأغبياء  ويعاشرهم حينا من 
الدهر دون أن تظهر سريرته يف حلظاته وبني شفتيه، وهذا شأن كل من حيمل سريرة سوداء فإّنه 

و سفيان منافقا مل خيف حاله فلو كان أب .ال ميلك مرّدها ويقوى على شّد وكائها زمنا طويال
على النيب صلى اهللا عليه وسلم والصحابة املستنريين املخلصني، ولو وسم أبو سفيان بني هؤالء 

وقد مترد على النفاق نفوس نشأت يف . مبيسم النفاق لكان أثره يف التاريخ أوضح وروايته أقوى
سنني يف كفر حيوطه الكتمان مخول وال يسهل على الذي يكرب يف زعامة كأيب سفيان أن يقضي 

   )4(.من كل ناحية
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لندع املؤلف يتحدث عن أيب سفيان مبا يشاء، فإنه جيد يف بعض الكتب أثرا يساعده على 
أن ميس عقيدته وإخالصه، وقد اعتاد التمسك بالروايات اليت يكثر ا سواد املنافقني واملتهتكني 

  ). 1( وراء إخالص أيب سفيان وإن كانت هباء، وإمنا نريد مناقشته يف شيء آخر
ن العداوة بني قريش املسلمة وقريش املشركة كانت أكرب من العداوة املوجودة بني قريش إ
مع أن الزعامة مل تكن يوما  فكان انتقال السلطان السياسي من قريش إىل األنصار، واألنصار

 مر له وحده وهو قرشي،ففي حياته عليه السالم كان األ، لألنصار ال يف حياة النيب وال بعده
 فليس هناك ما يصانع عليه أبو سفيان كما يعتقد ،وكان األمر بعده للخليفة وهو من قريش

هذا بالنظر .ألن الزعامة كانت وما زالت دوما يف قريش قبل الفتح وبعده صاحب الكتاب،
جيب ما قبله، والبيئة للقضية مبنظار اجلاهلية أما إذا أخذنا يف األمر جبوهره وبالواقع فإن اإلسالم 

اإلسالمية مل تكن تعرف عصبية اجلاهلية ومل تكن تعرف غري جامعة اإلسالم وأخوته وكانت 
 بقاع كذلك يف مكة قبل اهلجرة وكانت كذلك يف املدينة بعد اهلجرة وكانت كذلك يف مجيع

       )2(.سالماإلسالم زمنا طويال بعد اإل
لرواية الصحيحة أو املصنوعة أن أبا سفيان احتمل هذا يؤكد أن املؤلف مل يتلق بطريق ا

فهذا االستنتاج  نصار إىل قريشاألهذه املصانعة سعيا وراء انتقال هذا السلطان السياسي من 
 ينظر املؤرخ يوم فتح مكة  إذ.عن عامل غري عامل الفكر أو عن فكر ال يتمتع باستقالله صادر

قريش، وجيد كثريا من هذا اجلند ال ميتُّ لألوس فيجد القائد األعلى للجند الفاتح من صميم 
واخلزرج بنسب، وآخرين ال تزال بيوهتم اليت ولدهتم ا أمهاهتم قائمة يف بطحاء مكة، وال يزال 
آباؤهم وإخوام يغدون من هذه البيوت القائمة وإليها يروحون، وما األوس واخلزرج إال فرقة 

السلطان يوم فتح مكة يف يد قريش، ومن البعيد أن من جند تألف حول ذلك القائد القرشي، ف
لعل هذا  ":خيطر على بال أيب سفيان أنه يف يد تلك الفرقة اليت تسمى األنصار حىت يقول

لعل هذا السلطان الذي انتقل من عبادة األوثان إىل : السلطان يعود إىل قريش، ولو قال املؤلف
  ).3(وثان، لكان خطؤه قريبا وشبهته حمتملة دة األاعّباد من خلق األوثان أن يعود إىل عب
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وأن يوجه   ولعل النيب لو عمر بعد فتح مكة زمنا طويال الستطاع أن ميحو تلك الضغائن،
نفوس العرب وجهة أخرى، ولكنه توىف بعد الفتح بقليل، ومل يضع قاعدة للخالفة، وال دستورا 

ذه الضغائن إىل الظهور ويف أن تستيقظ فأي غرابة أن تعود ه .هلذه األمة اليت مجعها بعد فرقة
  ).1(الفتنة بعد نومها، ويف أن يزول هذا الرماد الذي كان خيفي تلك األحقاد

يطالعنا التاريخ اإلسالمي أن العرب عرفوا وعاشوا إخوة يف ظل الدين اإلسالمي الذي 
 . هذه احلالاستطاع أن يغسل النفوس من الضغائن واألحقاد، فعاش املسلمون قرونا طوال على

أال يكفيه أن يعيش الناس على ذلك اإلخاء سنني كثرية يف حياة النيب وبعده، وكأنه ال يقنعه إال 
يستمر الكاتب يف افترائه على النيب عليه السالم و. أن يستمر الناس على ذلك ثالثة عشر قرنا

 أن تكون حياته كلها أال يكفيه .ويتهمه بالعجز على وضع قاعدة للخالفة وال دستورا هلذه األمة
أال يكفيه أن يكون القرآن كله دستورا للناس وكأن القوانني  عليه الصالة والسالم قاعدة،

  )  2(والدساتري ال تكون إال يف شكل بنود ومراسيم
حتدث النيب عليه السالم عن اإلمامة واإلمام يف أحاديث يرويها البخاري ومسلم و لقد   

وزادها النيب عليه "وأمرهم شورى بينهم "الفة قاعدة يف قوله غريمها، وقد شرع القرآن للخ
السالم بيانا إذ ترك لألمة حريتها يف انتخاب من ترى فيه الكفاية للقبض على مقاليد أمرها، حىت 
تكون السرية املقتدى ا يف كل عهد، أما طريقة أخذ اآلراء فموكولة إىل اجتهاد أهل احلل 

فاخلالفة حقيقة  .ها اإلسالم وفّوض يف وسائلها إىل اجتهاد اآلراءوالعقد ككل مصلحة أرشد إلي
شرعية ونظام كافل حلياة األمة اإلسالمية، ومن يدرس التاريخ بروّية وأناة يدرك بوضوح أن 
اخلالفة رفعت الشرق مكانا عاليا، وأنه مل يفقد سيادته ومنعته إال حني اختل نظامها وسارت يف 

ة اخلالفة ما تضيق عنه الدساتري املعقولة أو ميس احلرية املطمئنة، ولعل غري سبيلها، وليس يف سن
الذين عجلوا  إىل التنكر هلا مل جيدوا يف خميالهتم  إال شبح اخلالفة املشربة بروح استبدادية، ولو 
حبثوا فيها من حيث حقيقتها املشروعة ونظروا سريهتا يوم مثلها  الصديق أو الفاروق، لوجدوا يف 

  )3(.نطاقها ما حيفظ حقوق األمم ويطابق مقتضيات كل عصرسعة 
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صحيح، ويف  ترك النيب عليه الصالة والسالم القرآن وما يبينه من عمل متواتر أو حديث
مل يرد اإلسالم أن يضع الناس يف حرج  .القرآن ما يبينه من السنة أحكم دستور لقوم يعقلون

على منط هذه الدساتري اليت تتغري على حسب العصور فريسم هلم نظم إلدارة أو يبني هلم دستوًرا 
 يليق حبكمة التشريع السماوي أن ينص على بعض األحكام القائمة فالوختتلف باختالف البالد، 

على مصاحل ثابتة وعامة، ويضع أصوال ثابتة يستنبط منها كل شعب ما يطابق مصاحله ويالئم 
فلو عّمر  .هذا ما يسري عليه األئمة اتهدونوهذا ما يفهمه الراسخون يف العلم، و. عوائده

الرسول صلى اهللا عليه وسلم بعد فتح مكة زمنا طويال مل يزد على بناء هذا التشريع لَِبنة، ومل يبد 
له أن يسن دستورا كدساتري هذه الدول ال يلبث أن تكرب عنه بعض العصور فيكون غال يف 

أما الضغائن اليت ظهرت والفنت اليت استيقظت فلم  .أعناقها، أو تصغر عنه فيكون ثوبا فضفاضا
يكن منشؤها نقصا يف التشريع كما يزعم املؤلف ، بل سببها قلة العلم بالتشريع، وعدم القدرة 

  ).1(على التطبيق أو تغلب األهواء ، إذ ال عصمة إال ألنبياء اهللا املصطفني

  
  .اختالف املسلمني بعد وفاة النيب ـ ب

 احلق أن النيب مل يكد يدع هذه الدنيا حىت اختلف املهاجرون واألنصار يف: " قال املؤلف
؟ وكاد األمر يفسد بني الفريقني لوال بقية  من األوس واخلزرج يف اخلالفة أين تكون؟ وملن تكون

من دين وحزم نفر من قريش، ولوال القوة املادية كانت إذ ذاك لقريش فما هي إال أن أذعنت 
  ) 2 (."خترج منهم اإلدارة إىل قريشاألنصار وقبلوا أن 

مل يكن هناك جيش حتت إمارة وزير أو قائد قرشي، وإمنا هي األمة تنفر للجهاد، وعندما 
ومل يكن هناك خزائن للسالح مفاتيحها بيد . تضع احلرب أوزارها يعود كل واحد إىل حرفته

لسالح الذي بأيدي  من قريش، بل كان سالح كل واحد يف يده أو يف بيته، ومل يكن الرج
أما املال فقد روى أبو . قريش أجود من السالح الذي كان حيمله األنصار وسائر القبائل العربية

عبيد القاسم بن سالم يف كتاب األموال عن احلسني بن حممد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 ينتصف النهار حىت مل يكن يقبل ماال عنده وال ببيته، قال أبو عبيدة يعين إن جاء غدوة مل
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أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا أتاه  وروى أبو داود عن عوف بن مالك. يقسمه
  .إذن مل يكن هناك مال لألمة حتت يد أمري قريش. الفيء قسمه يف يومه

قلنا . فإن قال املؤلف أريد من القوة املادية أن قريشا أكثر من األنصار عددا أو أنصارا
إن اتمعني يف سقيفة بين ساعدة طرحوا مسألة اخلالفة على بساط ": ملوثوق فيها تقولالرواية ا

الشورى فاختلف املؤمترون أين تكون اخلالفة ؟ وملن تكون ؟ واشتدت رغبة سعد بن عبادة يف 
أن يتقلد اإلمارة على األنصار، وملا اشتد اجلدال بسط عمر بن اخلطاب يده وبايع أبا بكر فتتابع 

اضرون من املهاجرين واألنصار على مبايعته، ومل يتخلف عنها إال سعد بن عبادة، مث عقد احل
اجتماع عام يف املسجد فتوارد الناس على مبايعته وتواىن عنها علي بن أيب طالب حينا مث أقبل 

  )1(.وبايع ووفَّى
بايعته دليل والرواية تصرح بأن األوس جنحوا إىل والية أيب بكر، وتتابُع اخلزرج على م  

على أم ال جيدون يف صدورهم حرجا من خالفته، ويروى أن أول من قام وبايع أبا بكر 
فالظاهر أن عمر مل ميد يده للمبايعة . خزرجي يقال له بشري بن سعد وهو أبو النعمان بن بشري

نه بادر إليها إال بعد أن تراءى له أن أكثر اآلراء متجهة إىل اختيار أيب بكر، ومسى مبايعته فلتة أل
قبل أن خترج تلك اآلراء يف صراحة على ما هو املعهود يف نظام الشورى وعذره يف هذه املبادرة 

فخالفة أيب بكر مل تعقد ملبايعة عمر  .أن بعض األنصار أصرف يف اجلدل وهّم مبا ال حتمد عقباه
ل يبذل، اح يشهر أو مبل تقررت بآراء األغلبية الساحقة، ومل تقع حتت تأثري جند يتحفز أو سال

وإذا فرض أن يف املهاجرين أو األنصار من بايعوا متابعة للكثرة السائدة أو حذرا من سخطها 
  )     2 (.فمثل هذا ال خيرج خالفة أيب بكر عن أن تكون قائمة على رضا األمة

  
    .سعد بن عبادة قطب املعارضة ـ ج
 وأن يصلي بصالة ؛ وأن يبايع عمر،ر سعد بن عبادة األنصاري أن يبايع أبا بكىبأََ"
 قتل غيلة يف إىل أنوظل ميثل املعارضة قوي الشكيمة ماضي العزمية، .  وأن حيج حبجهماملسلمني

  )3(."بعض أسفاره
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مل يذكر املؤرخون كابن جرير وابن األثري وابن خلدون، بأحوال الصحـابة كابن حجر   
ية أن سعد بن عبادة قتل غيلة بيد السياسة، وإمنا وابن عبد الرب والذهيب ومجال الدين املزي روا

ن أمري الشام كّمن له من رماه ليال بأالبالغة حني قال  نهجل دها يف مثل شرح ابن أيب احلديدجت
وابن أيب احلديد على مذهب الشيعة، واألقرب أن . إىل الصحراء فقتله خلروجه عن طاعة اإلمام
وحنن نشك يف هذه الرواية ونبحثها بقلب خال من  .هتمتكون هذه الرواية شيئا يزعمه بعض غال
مل ترد هذه الرواية يف الكتب املبسوطة يف التاريخ أو يف  .كل ما قيل يف موت سعد بن عبادة

هؤالء س خالهلا التعريف بأحوال الصحابة وهذا أمارة على أا مل تدخل يف دائرة العلم اليت جا
إال من يذكر أن سعدا مات حتف أنفه أو يذكر ما يزعم  وال جند من هؤالء نواملؤرخو احلفاظ

 من أن اجلن قتلته، ومنهم من حيكي أن سبب موته النهش، كما قال ابن قتيبة ويقال إنه ش
وردت هذه الرواية يف بعض كتب ال يؤخذ ما ترويه من األخبار املتصلة بسياسة  .وهو الصحيح

إن ابن أيب احلديد مل يسندها إىل قوم بأمسائهم، فال أيب بكر أو عمر إال بالتحفظ واالحتراس، مث 
ندري من هؤالء القوم، وما مبلغ نصيبهم من الصدق أو البهتان، وال ندري أيضا من هذا األمري 
الذي كمن لسعد بن عبادة حىت رماه فقتله، وهم خيتلفون يف تاريخ وفاة سعد، فقيل يف خالفة 

  .   عمر سنة أربعة عشر أو مخسة عشرة أو ستة عشرةأيب بكر سنة إحدى عشرة، وقيل يف خالفة
انصب املؤلف على هذه الرواية ألا وصمة يف سرية اخلالفة الرشيدة، وأعرض عن الرواية 

ألا جتعل خالفة أيب بكر منعقدة بإمجاع وتنفي أن  اليت تقول وتتابع القوم على املبيعة وبايع سعد
 واملسلم ال ،هذا إحياء بغدر املسلمني. يمة ماضي العزميةيكون هناك من ميثل املعارضة قوي الشك

على رواية متس سياسة املؤلف مىت وقع نظرف. يغدر وكان بإمكان املسلمني قتله بغري هذه الطريقة
  )1(. وكان أجرى إليه من املاء يف صببالعرب بعد اإلسالم ضرب منهج ديكارت برجله،

ريخ أحد كبار امللحدين الغربيني أو مشاهري الثوار اهلراء يظن أنه يتلو تاالقول قارئ هذا و
 ،كذب على التاريخ وخان أمانة التمحيص"الصادق األمني الصريح "واحلق أن املؤلف  الدوليني

فإن سعد بن عبادة األنصاري وردت أخباره يف أصدق مصدر فهو صحايب عظيم كان وجيها يف 
اللهم اجعل صلواتك "ا له رسول اهللا بقوله األنصار ذا رياسة وسيادة يعترف قومه له ا ودع

هذه مناقبه ومكانته عند رسول اهللا يستبعد عليه أن خيرج  فرجل ورمحتك على آل سعد بن عبادة
 ولكنه ملا تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم جلس سعد يف سقيفة بين ساعدة ...على إمجاع األمة
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فجلوس  …هـ15 حبوران إىل أن مات سنة  فسار سعد إىل الشام فأقام،فبايع الناس أبا بكر
سعد بن عبادة يف السقيفة ال يدل على خروجه أو خمالفته أو حسده أليب بكر وال نظن أن 

يف املسائل شأن املؤلف كان ينتظر أال حتدث مناقشة عقب وفاة الرسول يف أمر اخلالفة كما هو ال
  ) 1.( "ذات اخلطورة

 ،غضبت صحابيا جليال كسعد أبايعة أيب بكرختيل مؤلف الشعر اجلاهلي أن ملقد   
، فاختلق هذا اخلرب الغريب ونسب إىل الصحايب اجلليل أنه أىب أن يصلي وحيج وظل ميثل املعارضة

ومل يفتر املؤلف هذه الفرية املخزية إال لشغفه بتمجيد أهل اجلحود فأين تلك املعارضة اليت كان 
و شيوعي قرأت هذه النبذة فلم نقرأ يف تارخيه ما زعيمها سعد بن عبادة ويف أي كتاب شعويب أ

 )2"(يدل على سعيه يف ثورة أو فتنة أو لوثته بردة حىت يهجر الصالة والصيام والزكاة واحلج 
وقد ذكر الرواة أن عمر مر ذات يوم فإذا حسان يف نفر من املسلمني ينشدهم شعرا يف مسجد "

اهللا لقد  إليك عين يا عمر، فو": قال حسان! عريأرغـاء كرغاء الب": النيب، فأخذ بأذنه وقال
وفقـه هذه الرواية . كنت أنشد يف هذا املكان من هو خري منك فريضى، فمضى عمر وتركه

يسري ملن يالحظ ما قدمنا من أن األنصار كانـوا موتورين، وأن عصبيتهم كانت ال تطمئن إىل 
صـافهم من قـريش وما كان هلم من انصراف األمر عنهم فكانوا يتعزون بنصرهم للنيب وانت
  )3".(البالء قبل مـوت النيب وما أفـادوا بألسنتهم من جمد 

عوج يف التاريخ ":      وعد املؤلف بأنه سيمشي يف البحث على منهج ديكارت، فقلنا
سيقوَّم، وتزوير يف الرواية سينجلي، فإذا هو يهجم على ما يقصه التاريخ بلسان ال عقدة فيه، 

قصة حسان وردت يف كتب  . إىل معان ليس بينها وبني اللفظ صلة إال على طرف لسانهوحيرفه
 وركض ،األدب على مثال ما قصها املؤلف نفسه، وقد رأيتم بأعينكم كيف خاض يف أحشائها

بني بدايتها وايتها مث خرج منها بادعاء أن حسان كان ينشد من شعره الذي هجا به مشركي 
خذ بأذن حسان معنفًا له أ أن ، من ذلك الصنيع وأخذته احلمية لقريشقريش، وأن عمر استاء

وهاهي تلك القصة ماثلة بني أيديكم، فال تدل إال على . عن تعرضه لقريش بإنشاد ذلك اهلجاء
 كان ينشد شعرا يف املسجد بصوت جهري والناس حوله، فكره عمر أن تقام هذه اأن حسان
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ومل يذكر يف القصة نوع الشعر، وحلسان قصائد غري ما . بادةاحلفلة يف املسجد الذي هو معد للع
هجا به قريشا، فقد قال يف اجلاهلية شعرا كثريا، وقال يف اإلسالم ما ليس جاء والشاهد من 

 لقد كنت ":القصة على أن عمر إمنا كره إلقاء الشعر يف املسجد على تلك اهليأة قول حسان
فريضى، ولو كان حسان ينشد شعرا يف هجاء قريش مل أنشد يف هذا املكان من هو خري منك 

 قريش يميض عمر ويتركه وهو الذي ى الناس أن ينشدوا شيئا من مناقضة األنصار ومشرك
  ).   1 (" يف ذلك شتم احلي بامليت وجتديد للضغائن":وقال

 نكذب هذه الرواية ألن عمر كان من كرمي اخللق وعلو اهلمة وشرف النفس والعدل 
ما مينع القول " الذي مسع قول النيب ،هامة مبكان ال يليق معه أن يفعل هذا حبسان بن ثابتوالش

لى ص قال حممد"أنا هلا "فقال حسان " الذين نصروا رسول اهللا بسالحهم أن ينصروه بألسنتهم 
أنا أسلك منهم كما تسل الشعرة من  ": كيف هتجوهم وأنا منهم فقال حساناهللا عليه وسلم

هل هذا الشاعر يؤخذ من أذنه ويف … فضال عن أنه كان من سادة القوم وأشرافهم "العجني 
مسجد رسول اهللا وبيد عمر بن اخلطاب ؟نقول للمؤلف قص أساطريك على سوانا فإا سخافة 

  )2(ال جتوز 
كان عمر قرشيا تكره عصبيته أن تزدري قريش، وتنكر ما أصاا من هزمية، وما أشيع 

كان عمر قرشيا مسلما يكره له أدبه أن تزدرى قريش كما يكره له أن  )3.(عنها من منكر
تزدرى األوس واخلزرج وقيس ومتيم، ويكره له ذلك األدب أن يزدرى عبد اهللا بن عمر كما 

أما أنه ينكر ما أصاب قريشا من هزمية وقد . يكره له أن تزدرى سلمان الفارسي وبالل احلبشي
أقرب إىل الغربية منها إىل "تها، فذلك ما ال حتتمله إال عقلية كان من أحرص الناس على هزمي

 بعد اإلسالم قرشيا ومل تكن له عصبية قريش اليت كانت يف اجلاهلية قد  عمرمل يكن ".الشرقية
  )4(.بل كان أمريا حازما وخليفة عادال تالشت،
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ثرت منه يف نظرت قريش فإذا حظها من الشعر قليل يف اجلاهلية ،فاستك: "يقول طه حسني
وليس من شك عندي يف أنه استكثرت بنوع خاص من هذا الشعر الذي يهجى فيه  اإلسالم،
  )1."(األنصار
إن كان هذا صحيحا فيكون الذين ارتكبوا هذا اإلمث نفر من الذين التحفوا اإلسالم فهم ف 

ذا اتمع أما القرشيون الذين وضعوا أساس ه نفاضة قريش ممن ال بصرية هلم بدين وال دنيا،
الذي كتب له أن يكون نواة ألكرب دولة يف العامل فال يعقل أن يكونوا حتت تأثري حالة نفسية 

إننا ال نستطيع أن نتصور طائفتني بينهما من التعادي ما . سافلة وإال لظهرت أعراضها املالزمة هلا
 والتكافل على ما حيمل إحدامها على اختالق القصائد ذما يف األخرى يكون حاهلا من التضامن

  )    2.(رأيناه منهما
من ينظر إىل تاريخ املسلمني لعهد اخلليفة الثالث من الطرق املوثوق ا جيد العصبية مغلوبة 
على أمرها، ويكاد التحيز إىل القبيلة ال يتجاوز حدوده املشروعة، ويتفقه يف هذا من درس سرية 

 بنقد األخبار وأهدى إىل احلقائق من ذلك العهد يف كتب علماء احلديث الذين هم أعرف
مؤرخني كثريين جيمعون إىل الرشد سفها وإىل اجلد هلوا ولعبا، فأمثال هذه القصص اليت جندها 
يف كتب أهل اخلالعة أو من عرفوا برتعة التشيع إىل قبيل، ال جندها يف كتب من زاولوا نقد 

جرير الطربي أو مؤلفات أيب ان عند عثمقرأ سرية  فمن ي.وأسقطوا من حساا زورا كثرياثار اآل
 فإنك تنصرف عنها برأي أخف وأهون من الرأي الذي حيدثك به هذا الذي ...بكر بن العريب

  )3(.يتبع أذناب الروايات الواهية أو املصنوعة، وتقع يده على رجس غري قليل
 قريش إذن  العصبية ليست فقط بني قريش وغريها من العرب وإمنا هي أيضا بني بطون

وال يهمه يف ذلك  أن  الروايات اليت توافق هواه فحسب،بال يكتفي املؤلف كعادته ، فوأفخاذها
  .       ها ما ال خيطر على بال الباحث احملقق بل يعمد إىل أن يستنبط من تكون واهية ضعيفة،

عمر بن العاص وقد ضاق ذرعا باألنصار حىت كره امسهم هذا  هذه قصة أخرى متثل
ىل معاوية أن ميحوه، واضطر النعمان بن بشري وهو األنصاري الوحيد الذي شايع بين وطلب إ

  :أمية إىل أن يقول
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  يا سعد ال جتب الدعاء فما لنا           نسب جنيب به سوى األنصار  
    نسب ختريه اإلله لقومنا             أثقل  به  نسبا  على  الكفار 

         يوم  القليب  هُم  وقود  النار   إن  الذين  ثووا  ببدر  منكم  
  )1" .(وقد مسع معاوية هذا الشعر فالم عمرا على تسرعه ليس غري 

 األغاين، وأول ما جتيء الريبة من ناحيته، فإن الكاتبني يف  يف ذكرها وردهذه القصة
عا كان ظاهر التشيع، واملتشيع يضيق ذر: التعريف حبياته يصفونه بالتشيع، ومنهم من يقول

بعمرو بن العاص ومعاوية ويكره امسهما، ويضاف إىل هذا أن أهل العلم طعنوا يف أمانته، قال 
ومثله ال يوثق بروايته، فإنه يصرح يف كتبه مبا يوجب عليه الفسق " :ابن اجلوزي يف املنتظم

ويهون شرب اخلمر، ورمبا حكى ذلك عن نفسه، ومن تأمل كتاب األغاين رأى كل قبيح 
أن ابن تيمية يضعفه ويتهمه يف نقله ويستهول ما  ":نقل ابن شاكر يف عيون األخبارو". ومنكر
ونرى صاحب معجم األدباء ينقل من كتاب الغرباء أحد مؤلفات أيب الفرج أشياء . يأيت به

وإذا كان الرجل جيفو طائفة  .حيكيها أبو الفرج عن نفسه، فتجد فيها هتتكا واعترافا بالفسق
  )2(."فاء عدم استقامة، فال حتفل مبا يرويه من حديث يقدح يف سريهتمويضم إىل هذا اجل

فانظر إىل هذين البيتني يف أول املقطوعة  كيف ميثالن ذكر حسان لعهد النيب : " قال  
ولكن بقية هذه األبيات . وحزنه عليه وأسفه على ما فات األنصار من مواالهتم وإنصافه إياهم

 ألنه ال يتجاوز املوضوع كثريا، فقد يظهر من قراءة هذه األبيات تدعو إىل شيء من االستطراد،
أنه قد قصد ا إىل اإلحلاح يف مدح الزبري وإحصاء مآثره وقد يظهر أن يف آخرها ضعفا  ال 

وقد روى هذه القصة نفر من آل الزبري ومن أحفاد عبد اهللا بن الزبري بالدقة، . ايالئم قوة أوهل
 الزبرييني قد مدت هذه األبيات وطولتها وجتاوزت ا ما كان قد أراد أفتستبعد أن تكون عصبية

حسان من االعتراف باجلميل إىل ما كانت  تريد العصبية الزبريية من تفضيل الزبري على منافسيه 
  )3."(أو على منافسي ابنه عبد اهللا بنوع خاص

ظر إىل األنصار بعني        املؤلف يف حاجة إىل جلب شواهد على أن العصبية القرشية تن
عابسة، ويف حاجة إىل جلب شواهد على أن حرفة اصطناع الشعر رائجة، وملا وقف على 
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قصيدة حسان هذه ورأى يف البيتني األولني منها إمياء إىل أن من رجال قريش من مل يرع عهد 
ألما األنصار أو عهد حسان بنوع خاص، رغب يف أن يقضي بالقصيدة الوطرين، فآمن بالبيتني 

على تنكر قريش لألنصار، وجحد بسائرها ليزداد شاهدا على أن التعصب للقبيلة  يدالن يف نظره
القصيدة يف تسعة أبيات كما  .أو العشرية باعث على اصطناع الشعر وإضافته إىل بعض األقدمني

عاب يف كتاب األغاين، وجاءت يف مثانية أبيات فقط كما يف كتاب اإلصابة البن حجر واالستي
  :والبيت املزيد يف رواية األغاين قوله. البن عبد الرب

           ثناؤك خري من فعال معاشر           وفعلك بابن اهلامشية أفضل 
وأنت إذا مجعت نظرك على ما اتفقت عليه الروايات وجدت نسج األبيات متماثال 

  : مهاوالروح اليت يتخللها واحدا، فالبيتان اللذان اعترف ما املؤلف
   أقام على عهد النيب وهديه                  حواريه والعدل بالفعل يعدل        
  أقام على منهاجه وطريقه                    يوايل ويل احلق واحلق أعدل        

  :واألبيات اليت يرميها باالصطناع
  وم حمجل      هو الفارس املشهور والبطل الذي                يصول إذا ما كان ي

  بأبيض سباق إىل املوت يرقل   إذا كشفت عن ساقها احلرب حشها                
  رفل ـها ملـومن أسد يف بيت ه                ــة أمــ  وإن امرأ كانت صفي

    له من رسول اهللا قرىب قرابة                     ومن نصرة اإلسالم جمد مؤثل 
  ه                      عن املصطفى واهللا يعطي فيجزل فكم كربة ذب الزبري بسيف  

    وليس يكون الدهر مادام يذبل      فما مثله فيهم وال كان قبله      
ومن ال يقصد قصد املؤلف يرى أن هذه األبيات رميت عن القوس اليت رمى عنها البيتان 

لبالغة أو املتانة مع العلم بأن األوالن، وأما ال يتفاوتان إال كما تتفاوت أبيات القصيدة يف ا
  .مصدرها قرحية واحدة

من املعقول أن يأسف حسان  على ما فات األنصار من والء النيب عليه الصالة والسالم 
هلم، ولكن البيتني ال ميثالن هذا األسف وال يزيدان  على أن ميثال  ارتياحه ملا صنع الزبري ومحده 

الة والسالم، فإن كان هناك شيء آخر فهو التعريض مبثل على إقامته على عهد الرسول عليه الص
  .يشملوه مبثل هذا العطف والعناية 



 102

  )1(وال سيما حني يكون هؤالء النفر الذين مل ينشطوا لسماع إنشاده من األنصار أنفسهم
فظاهر جدا أن هذه األبيات الثالثة األخري، على أقل تقدير، محلت على "  : أيضاقال  

  )    2".(ري محال، محلها عليه الشيعة النعمان بن بش
القصيدة ال توجد يف ديوان النعمان بن بشري وإمنا أحلقها به ناشره نقال عن كتاب األغاين 

  : فقال النعمان:  وقال)3(وقد حكى القصة املربد يف الكامل
         معاوي أال تعطنا احلق تعترف              حلي األزد مشدودا عليها العمائم  

         أيشتمنا عبد األراقم  ضله                 وماذا الذي جتدي عليك األراقم 
         فمايل ثأر دون قطع لسانه                   فدونك من ترضيه عنك الدراهم 

ومل يزد على هذه األبيات الثالثة، فللمؤلف أن يعد ما زاد عليها من املصنوع على النعمان 
  )4 (. يفعل خمافة أن يفوته شعر يعزى ألنصاري وفيه روح عصبية هائجةبن بشري، ولعله ال

فأي األبيات أشد وقعا وأبعد غاية من هذه األبيات اليت اقتبسناها وهي أقوى من النبال أم 
  )5(.تلك الثالثة اليت تدعي أا حممولة على النعمان

بالرغم من  ،يشعر اجلاهلمل يتوصل الكاتب إىل الربهنة العلمية على وجود انتحال يف ال  
ألن املقطوعة األوىل اليت مدح ا ، استشهاده ذه األبيات اليت حاول أن يستخرج  املنحول منها

وكذلك بالنسبة  حسان الزبري شعر إسالمي حمض ألا قيلت يف اإلسالم من شاعر مسلم،
تلق ن كان طه حسني خي، و إللقصيدة الطويلة اليت قاهلا النعمان يف معاوية، شعر إسالمي كذلك

يف عشرين صفحة نثرا تبدله كما تشاء وشعرا تنتخبه وتنقده على تلك الطريقة العوجاء  صطنعيو
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 وعدم متكنك وهذا كله يف الشعر كطأخ ثالثة أبيات، مث يظهر بعد ذلك لتقول لنا أنك تشك يف
  )1(.خيك العفاءاإلسالمي األموي ال يف الشعر اجلاهلي فعليك وعلى أدلتك وعلى أدبك وتار

يتعجب لطفي مجعة من استشهاد الكاتب ذه األبيات ويطلب منه أن يعطي دليله على 
أي دليل على أا كلها مل تكن حلسان فهل من اختالف يف نسقها أو شاعريتها أو  :"ذلك فيقول

 أبياهتا أسلوا وملاذا ال يشك يف أوهلا وهي من أصدق الشعر وأشده تناسبا وال ميكن التفريق بني
وإن عجز املؤلف عن إدراك هذه احلقائق لبعده عن …ألا مجيعا سواء يف السهولة والعذوبة 

فإن من يصل به  تذوق الشعر فليسأل أهل الفن واألدب فهم ال يبخلون عليه باملوعظة احلسنة،
 تكن له اعلم أيها املؤلف أن الزبري مل .التعصب والعناد إىل هذا احلد يستحقها ويستحق سواها

فهذه املقطوعة ال تستغرب من حسان يف الزبري …عصبية تزيد يف شعر حسان لغاية سياسية 
  ) 2.(وكلها حق وصدق

وهو هنا خيرج عن حدود اللياقة عندما يورد قصة خليعة جاءت يف  يستطرد الكاتب  
 ماذا يريد ذه مث ال يليق بأديب حمترم أن يوردها وأن ُيدرسها لطالبه يف اجلامعة، كتاب األغاين،

القصة اليت روى بعدها ستة وعشرون بيتا لكل من عبد الرمحن بن حسان وعبد الرمحن بن 
  .احلكم واليت انتهت بتوقيع العقاب

  
  .العصبية وتأثريها على شعر قريش واألنصار ـ د

 يستطيع الكاتب يف التاريخ السياسي أن يضع كتابا خاصا ضخما يف هذه العصبية بني 
نصار، وما كان هلا من التأثري يف حياة املسلمني أيام بين أمية، ال نقول يف املدينة ومكة قريش واأل

ويـستطيع الكاتب يف تاريخ األدب أن يضع . ودمشق، بل نقول يف مصر وإفريقيا واألندلس
سفرا مستقال فيما كان هلذه العصبية بني قريش واألنصار من التأثري يف شعر الفريقني الذي قالوه 

  )3.(انتحله الفريقان على شعرائهما يف اجلاهلية) حنله( اإلسالم، ويف الشعر الذييف
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ال جناح على الرجل يعطف على قبيلته وحيرص على أن يكون هلم جمد، وأن يكون اد 
إن هذه اخلصلة مىت سارت على : ذكر سائر، فهذا األمر تنساق إليه النفس بفطرهتا، وقد قلنا

 صاحبها على القيام مبصاحل عشريته، أو ذكر مآثرهم احلميدة دون أن منهج االعتدال فحملت
وليس يف . يتعرض لغريهم بسوء، ال تعد من احلمية املمقوتة وال العصبية اليت يريد اإلسالم حموها

تلك القصة على طوهلا وعرضها ما يقع يف عني املوضوع وهو العصبية املشتدة بني قريش 
القرشي واألنصاري، وسعيد بن العاص مل جير العقوبة : وبة الشاعرينواألنصار، فمعاوية أمر بعق

على واحد منهما، ومروان قد يكون انتقم لعبد الرمحن بن احلكم من جهة كونه ابن أبيه احلكم 
ال من جهة أنه من قريش، وقد يفعل مثل هذا من يكون خاليي الذهن من معىن التعصب للقبيلة، 

االلتجاء إىل ذي وجاهة وقرىب لريفع عنه مظلمة،   بشري من قبيلوشكاية عبد الرمحن إىل ابن
د مروان عامله رجال من األنصار، وإن اهطاضان بن بشري ملعاوية عرض لقضية وخطاب النعم

كتب إىل مروان بتنفيذ  بأنمسي هذا تعصبا فهو من نوع التعصب املقبول، وقد انتهت الرواية 
  .  ومل يعص له أمرا بن احلكم فنفذهأمره يف عبد الرمحن

 راءتهأومعاوية ذكر ليومي بدر وفتح مكة نعمان خاطب ا لويف األبيات اليت قيل أن ا
األنصار يف كثرة عدد وعّزة جانب وال حرج يف رفع الشكاية ذا األسلوب إذا أجلأ إليها حال 

  .الدفاع ومل يرجتف له قلب السياسة محقا، وجتّن له يدها بطشاً
لقريب أن تكون قصة هتاجي ابن احلكم وابن حسان قصرية ذات لون واحد ومن احملتمل ا

فأصبحت يف كتاب األغاين ذات ذيول وألوان خمتلفة، وزادها املؤلف بتصرفه أصباغا غريبة، وقد 
بلون واحد ومجل ال تشري إىل قصيديت ابن حسان وابن بشري، فساق  أوردها املربد يف الكامل

فكتب معاوية إىل مروان أن :" جو ما عبد الرمحن بن احلكم مث قالثالثة أبيات البن حسان يه
قد : يؤدما، وكانا قد تقاذفا، فضرب عبد الرمحن مثاننب وضرب أخاه عشرين فقيل البن حسان

إذًا واهللا ال أفعل، وقد حدين : أمكنك من مروان ما تريد فأشد بذكره وارفعه إىل معاوية، فقال
  ).1"(، وجعل أخاه كنصف عبد فأوجعه ذا القولكما حتد الرجال األحرار

ال ينكر أحد أن احلمية املتطرفة ظهرت يف عهد بين أمية، وال يسلم أحد أا بلغت بالعرب 
إىل مثل ما كانوا عليه من جاهليتهم، فضال أن يكون شرا منه، وهذا املؤلف حيكي أن معاوية مل 

 واألنصاري وحني أمر عامله أن يضرب أخاه حيد عن مبدأ املساواة حني أمر بتأديب القرشي
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األموي مقدار ما ضرب ابن حسان، وهل يستطيع املؤلف أن يقيم لنا شاهدا على أن عصبية 
قريش أو األمويني يف اإلسالم بلغت ُعشر عصبية هذه الدول أو األمم اليت يود أن يكون له يف 

  جوفه قلب آخر ميلؤه باحترامها، 
تشهاد على أن املؤلف ال يقيم للكالم وزنا أو حساباً، ويكفي ال نطيل القول يف االس

القارئ دليال على أنه ال يستطيع أن يضع كتابا ضخما يف العصبية بني قريش واألنصار أنه طاف 
على أبواب األغاين ومل يستطع أن حيدثك يف هذا الفصل حديثا يدنيك من نظرية أن العرب 

وهو ال يستطيع أن يضع سفرا . ا كانوا فيه يف جاهليتهمعادوا بعد عمر بن اخلطاب إىل شّر م
مستقال فيما كان هلذه العصبية من التأثري يف الشعر الذي انتحله الفربقان على شعرائهم يف 

  )1(.اجلاهلية، إال أن تغمض فيما حيدثك به من روايات موضوعة وآراء خيذل بعضها بعضا
 معظم أقواله على نظرية العصبية بني القبائل واستمرارها بعد اإلسالم  طه حسنيلقد بىن

وما أكثر األسفار  " …وادعى أن الكاتب يف تاريخ األدب يستطيع أن يضع سفرا  مستقال 
ولقد يستطيع الكاتب يف التاريخ السياسي " :فقد قال قبل ذلك اليت ادعى أنه يستطيع أن يضعها،

ا القول كله باطل وال رائحة للحق فيه إال ادعاء املؤلف انه وهذ "…أن يضع كتابا خاصا 
ودليلنا علي أا دعوى عريضة أن  .يستطيع وضع الكتب اخلاصة الضخمة واألسفار املستقلة

ن أفحول الشعراء يف اإلسالم من قريش كانوا يأبون هجاء  األنصار نقال عن أيب حيي الضيب 
وأنه مل …شاعر قبيلة تغلب أن يهجو األنصار فأىب يزيد ابن معاوية طلب من كعب بن جعيل 

وكان  يتقدم هلذا اهلجاء إالّ األخطل الذي كان سليط اللسان وكان يوصف بأنه الشاعر الفاجر،
إمنا سببه  وليست العصبية سبب هذا اهلجاء الذي نضمه األخطل ودفع مثنه يزيد، .يؤجر باملال

   )2(.د بن معاويةخصومة شخصية بني عبد الرمحن بن حسان ويزي
ومعىن العصبية القدمية اليت يدعي املؤلف أا استمرت يف اإلسالم ومل يكن الشعراء إال 

فالذنب ليس ذنب العصبية اليت  …ولكن شيئا من هذا مل يكن آالت يف أيدي القبائل حتركها،
مراء وكان مجيع اخللفاء واأل…وال ذنب جلرير "أن يكتب عنها سفرا ضخما "يستطيع املؤلف 

  …الشعراء على ذكر املآثر واملثالبوأكابر األمة يعلمون أن العصبية قد ماتت واندثرت وحيثون 
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 خطأ مقصودا إذ ادعى باستمرار خطأأ ال شك بعد ذلك كله أن مؤلف الشعر اجلاهلي
العصبية اجلاهلية بعد اإلسالم وأن له من وراء هذا اخلطأ املقصود غاية هي احلط من تلك 

   .)1(املدنية
يتفق فريد وجدي مع طه حسني يف عودة العصبية اجلاهلية اليت أماهتا اإلسالم وانتشرت يف 

ولكن هل يستطيع  .القبائل العربية كافة فأصبحوا أسوأ مما كانوا عليه من الفرقة واالنقسام
نا أن يضع كتابا ضخما يف هذه العصبية أن يقيم هلذا الكالم وز"الكاتب السياسي الذي بإمكانه 

وهو ليس لديه من ميزان لتقدير  ألنه يرى النتائج احملسوسة ال تتفق وهذه املقدمات املفروضة،
وال من حمك لتمييز صاحلها من  قيمة العوامل االجتماعية اليت عملت يف أمة من األمم السابقة،

األمر فماذا يرى السياسي من األمور الواقعية يف عهد الدولة األموية منذ استقام  …فاسدها 
يرى أمران ال سبيل إىل  ).هـ132(لعبد امللك بن مروان إىل انقضاء دولة بين أمية سنة 

اتساع اململكة اإلسالمية يف عهدها ) ثانيهما(و .استمرار الوحدة االجتماعية) أوهلما(إنكارمها 
          )        2"( .إىل حد مل تدركه دولة قبلها

 أن هذه العصبية هي اليت أزالت سلطان بين أمية ألم وأنت تعلم حق العلم:"  قال املؤلف
عدلوا عن سياسة النيب اليت كانت تريد حمو العصبيات، وأرادوا أن يعتزوا بفريق من العرب على 

  .)3"(فريق، قووا العصبية مث عجزوا عن ضبطها، فأدالت منهم، بل أدالت من العرب للفرس
حى بالسرية اليت متثل هدايته ومبادئه، وقوام هذه جاء اإلسالم مبحو العصبيات، وهي إمنا مت

كان النيب عليه الصالة والسالم يقوم على أدب األمة وتعليمها  .التعليم، والعدالة: السرية أمران
هو الذي بعث يف األميني رسوال منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم {كما قال تعاىل 

  .}ضالل مبنيالكتاب واحلكمة وإن كانوا من قبل لفي 
. وكانت سياسته وأحكامه عليه الصالة والسالم متثل العجل واملساواة يف أحكم صورة

وبعاملي التعليم والعدل، ذهبت عصبية اجلاهلية بني املهاجرين واألنصار، وارتبطت قلوم بأشد 
 أنفقت لو{وقال }فأصبحتم بنعمته إخوانا {ما ترتبط به القلوب من األلفة واإلخاء، قال تعاىل 

والذين {وقال يف وصف األنصار }ما يف األرض مجيعا ما ألفت بني قلوم ولكن اهللا ألّف بينهم
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تبوئوا الدار واإلميان من قبل أن حيبوا من هاجر إليهم وال جيدون يف صدورهم حاجة مما أوتوا 
  .  }ويؤثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة

 تأخذها السياسة العادلة إىل حسن الطاعة، فال ويف كل أمة نفوس ال تقبل األدب أو ال
غىن ألويل األمر من أن يضبطوا سياستهم باحلزم، حىت أواخر عهد اخلليفة الثالث، وكذلك كان 
اخللفاء الراشدون يشربون سياستهم من العزم واالحتراس بقدر ما يقتضيه حال األمة، حىت 

 لني اخلليفتني قبله، فانتهز عبد اهللا بن سبا أواخر عهد اخلليفة الثالث وقد أصبح لينه أكرب من
اليهودي ذلك اللني فرصة وسعى يف طائفة وقعت يف مكيدته إىل فتنة يوقدوا باسم الدين تارة، 
 .وباسم السياسة تارة أخرى، حىت نزلوا باملدينة وأراقوا دم اخلليفة عثمان بن عفان رضي اهللا عنه

بين أمية سببا إلذكاء هذه العصبية ولكن حرصهم على كان قتل هذا الشيخ الربيء من عصبية 
اخلالفة وأخذهم مبقاليدها جعلهم يكتمون أنفاس هذه العصبية يف كثري من صروف سياستهم، 

  .هرا إال حيث يلمحون يًدا تعمل على تقويض سلطامظولعلك ال تستطيع أن ترى هلا م
، ومغلوبة لسلطانه من ناحية فعصبية بين أمية كانت فاسقة عن أمر اإلسالم من ناحية

أخرى وهذا ما ساعدها على أن تبلغ من العمر ما ال تبلغه دولة ذات عصبية جاهلية لو بسطت 
  .يدها على أمم أكثر من قبيلتها عدًدا وليست أقل منها علًما وخلقًا

للعصبية أثر يف سقوط دولة بين أمية، وأكرب سبب يف سقوطها ذلك احلزب الذي يرى أن 
اشم أحق باخلالفة، وأخذ يبدو تارة وحيتجب تارة أخرى حىت وقعت الدولة يف ترف، بين ه

وفقدت الرجال القوامني على احلروب، وبعدت عن خطة اخلالفة الرشيدة، فنهض هذا احلزب، 
فافتّك منها اخلالفة  وسرعان ما مجع له شعوبا وقبائل تنقم على تلك الدولة خلل سياستها،

  )1(.العباسووضعها يف أيدي بين 
فدولة بين أمية ـ على ما كان فيها من عصبية أو هوى ـ قد خدمت اإلسالم بفتوحات 
واسعة، وكان لكثري من رجاهلا مآثر عمرانية فاخرة، وال تنس أن من رجال تلك الدولة من يربأ 
من العصبية ومل يأت يف سياسته على ناحيتها كعمر بن عبد العزيز، ومنهم من كان يغمرها 

  .  مم الكبرية والقيام على كثري من املصاحل العامة كالوليد بن عبد امللكباهل
فنسبة سقوط دولة بين أمية إىل العصبية وحدها، من نوع املبالغة اليت ال تقبلها املباحث 
العلمية، ودعوى أن العرب وقعت بعد عمر بن اخلطاب يف أشد مما كانوا عليه يف جاهليتهم، ال 
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 أذية هذه األمة الكرمية وجحود ما كان هلا من مزية وفضل حىت على هذه تصدر إال ممن يريد
الدول الغربية اليت يود املؤلف أن يكون له لسان آخر وقلم ثان يصرفهما يف سبيل الدعوة إىل ما 

  ).1(ينفعها 

  
   . وعالقتها بنحل الشعر انعدام الكتابة ـهـ

  
اهلي، ألن العـرب مل تكن تكتب وقد أرادت الظروف أن يضيع الشعر اجل:"قال املؤلف

لفتوح ا فلما كان ما كان يف اإلسالم من حروب الردة مث ؛شعرها بعد، إمنا كانت ترويه حفظا
مث اطمأنت العرب يف األمصار أيام بين أمية . مث الفنت، قتل من الرواة واحلفاظ خلق كثري

  .)2"(وراجعت شعرها فإذا أكثره قد ضاع، وإذا أقله قد بقي
أول ما نسأل عنه طريق وصول هذا ":  مرجليوث يف طريق تلقي هذا الشعر فقالحبث   

  .هل هو الرواية حفظا، أم الكتابة؟ والرأي األول هو الذي يذهب إليه اجلمهور: الشعر إىل الرواة
تشاغل العرب عن الشعر وروايته يف صدر اإلسالم " : وينقلون عن اخلليفة األول أنه قال

ت الفتوح واطمأنت العرب راجعوا رواية الشعر فلم يؤولوا إىل ديوان مدون باجلهاد، وملا جاء
وال كتاب مكتوب، وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك باملوت والقتل فحفظوا أقل 

وحنن نرى أن رواية األشعار مل تنقطع حىت يف األيام اليت  .)3"(ذلك وذهب منه عنهم كثريا
سلمني ومشركي اجلزيرة، وغاية ما طرأ على الرواية أن مخل استعرت فيها نار احلرب بني امل

أن العرب نكثوا أيديهم ": سوقها وذهل أكثر الناس عنها، وليس الشعر بعمل يدوى حىت يقال
 وإمنا هو عمل اللسان فيصح أن يكون سلوة النازح ،منه مجلة ووضعوها يف قبضة احلسام والعنان

 وليس من البعيد أن يتناشدوه قبيل الزحف وعقب الظفر، عن وطنه، ومسر من يبطئ عنه نعاسه،
وأما قول  .ففي الشعر ما حيمل على الثبات، ويف الشعر ما يلقى بالنفوس يف معترك املنايا

أن رواية األشعار حفظا ال يتيسر إال إذا كانت وظيفة أشخاص يقومون عليها : مرجليوث
ر وشغفهم بروايته حىت أصبحت صناعة بالغة باستمرار، فمنشؤه الذهول عن عناية العرب بالشع
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من الرواج إىل أن ال حيتكرها فريق معلوم، ودعواه أن احلروب األوىل حصدت كل من يروي 
شعرا عن اجلاهلية، ملقاة على غري بينة، بل على غري رواية، إذ من البديهي أن احلروب ال تسحق 

 يف هؤالء اجلنود الظافرين من يروون شعرا اجليوش الفاحتة على بكرة أبيها، فمن اجلائز أن يبقى
  .كثريا

بقي لدينا أن " مث تصدى مرجليوث للبحث يف الطريق الثاين ـ وهو الكتابة ـ فقال
إا كانت تنقل على طريق الكتابة ، ولو صح زعم أن هذه القصائد كانت عندما تنشد :يقال

بديهي أن تنقل صور هذه ويعجب الناس ا يكتبوا ويسألون عن منشئها، لكان من ال
  ."الصحائف وتباع حىت يستفيد منها أرباا

الشعر اجلاهلي مروي بطريق احلفظ، ومن اجلائز أن تصل بعض األشعار إىل الرواة عن 
طريق الكتابة، والقصيدة تكتب يف صحيفة أو صحيفتني، ومل يكن ألمثال هذه الصحف املفرقة 

  . نت تباع ويستفيد منها أرباا قيمة ورواج، حىت يذكر التاريخ أا كا
طاملا جرى ذكر  الكتابة يف هذه القصائد حىت أن بعض الشعراء " مث قال مرجليوث 

قته عقد معاهدة ذكرها يف شأن  أشعاره نفسها، فاحلارث بن حلزة ذكر يف البيت من معل
  )1(مسطورة على مهارق

  :ويقول شاعر هذيل 
      يعرفه البهم ومن حشدو ملقتريء         ) 2(فيها كتاب ذبر 
  . أراد بذلك الكتابة احلمريية على جريد النخل: ويقول شارحوه 

 أن ذا رعني أحد ندماء كما. ومن املروي أن شاعرا امسه قبيصة كتب على سرجه شعرا
دن ملك محري وذو ج. بيد أن نوع الكتابة غري معروف) 3( كتب هلذا امللك بيتني ملك محري

                                                 
  حذر اجلور والتعدي وهل ينقص     ما يف املهارق األهواء:  يعين قوله - 1
  االكتابة باحلمريية على العسيب : الذبر  - 2
  : مها  - 3

                  أال من يشتري سهرا بنوم            سعيد من يبيت قرير عني
  نت          فمعذرة اال له لذي رعني              فإن تك محري غدرت وخا
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الضخمة يف صنعاء وجد على رأسه لوح مسطور عليه شعر بلغة عربية الذي كشفت جثته 
  . ، وغلب الظن أنه الذي سطر هذه األبيات)1(فصحى 

  :  والشاعر لقسط نظم شعرا عنوانه 
  كتاب يف الصحيفة من لقيط       إىل من يف اجلزيرة من إياد
  )2(   والشعر يف حتذيرهم من محلة يديرها ملك الفرس ضدهم 

  )3(أنشد شاعر جاهلي قطعة من كتاب أماله عليه آخر كما يف ديوان هذيل      و
إذًا من املمكن صحة نسبة هذا الشعر إىل اجلاهليني حيث نفرض أا كانت " مث قال 

تكتب وتنشر بانتظام، ولكن وجود أدبيات مسطورة قبل اإلسالم  بقلم محريي أو خبط آخر، 
أم عندهم الغيب " ويقول " م لكم كتاب فيه تدرسونيناقض نصوص القرآن حني يقول للعرب أ

ولو أن الشعر اجلاهلي كان حمفوظا يف كتاب لثبت أن للجاهليني مجلة كتب " فهم يكتبون 
  ".مهمة، وسؤال القرآن وإنكاره يدل على عدم وجودها

إىل هذه الشبهة يف مقاله الصادر يف جملة األدبيات الشرقية، " ادور براونلش"وقد تعرض 
أم لكم كتاب فيه تدرسون " القرآن يقول ألهل مكة " دفعها مبا هو حق واضح فقال و
مل ) صلوات اهللا عليه(ومرجليوث يرى أن هذا حجة قوية على أن الشعر اجلاهلي يف عهد حممد "

نعم، وأروه مجلة دواوين  : يكن موجودا أو على األقل مل يكن مدونا، وإال ألجابه اخلصوم بقوهلم
ريد القرآن بنفي الكتاب عن أهل مكة أي كتاب كان، وإمنا يريد نفي كتاب مثل ولكن ال ي

  ". القرآن يف معانيه أو على األقل يكون قريبا منه
وصفوة البحث أن الشعر العريب كان يتلقى بالرواية حفظا، ومن احملتمل أن شيء منه إىل   

 صاحب األغاين من أن األنصار الرواة على طريق الكتابة، فقد رأيتم املؤلف يعترف مبا رواه
فنسخت له " أن النعمان بن املنذر أمر ) 4(كانت تكتب أشعارها، وحكى ابن جين يف اخلصائص

                                                 
  : بيتني 37 واملكتوب يف اللوح سجع، وأورد له يف ص38ص، 4 ج،األغاين - 4

           ما بال أهلك يا رباب               خزرا كأم غضاب
          إن زرت أهلك أو عدوا              وهتر دوم كالب              

   . 34ص، 20 األغاين ج - 5
  :والشعر115ص نفسه - 3

  يف الرق إذ خطه الكاتب           وإين كما قال مملي الكتاب 
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أشعار العرب يف الطنوج قال وهي الكراريس، مث دفنها يف قصره األبيض، فلما كان املختار بن 
 وقد أورد ابن سالم يف ،إن حتت القصر كرتا فاحتفره فأخرج تلك األشعار: أيب عبيدة قيل له

فمن يعتد ذه اآلثار يرى أن  عينه،بطبقات الشعراء ما يوافق هذه القصة، ومل يسندها إىل راو 
من الشعر العريب ما وصل إىل الرواة على طريق الكتابة، فإن مل تكن بالغة مبلغ ما يعبأ به فإن 

ينسى . ية بعيدة، يقوم مقام كتابتهاعتياد العرب لرواية الشعر حفظا، واتساعهم يف احلفظ إىل غا
  ).      1(قد سهر يف طلبها ليلته فيضع يف موضعها كلمة يف وزا مث ينشدها الناس والكلمة 

وليس هذا شيئا نفترضه أو نستنبطه استنباطا، وإمنا هو شيء كان يعتقده : " قال 
وهو ) الشعراءطبقات(وقـد حدثـنا به حممد بن سـالم يف كتـابه . القـدماء أنفـسهم

حيدثنا بأكثر من هذا، حيدثنا بأن قريشا كانت أقل العرب شعرا يف اجلاهلية، فاضطرها ذلك إىل 
  .)2"(أن تكون أكثر العرب انتحاال للشعر يف اإلسالم 

أخذ املؤلف يبحث عن حتف كتابه بقلمه، فقد جعل يعترف بأن القدماء وجهوا عنايتهم 
 بالنقد من جهة نسبته إىل من يعزى إليهم، وحتدثوا يف هذا إىل هذا الشعر اجلاهلي وتناولوه

باإلمجال تارة وبالتفصيل تارة أخرى، وإمنا نريد مناقشته فيما نقله من كتاب الطبقات وختّيله 
  . حجة قائمة

إن قريشا كانت أقل العرب شعرا فهم ال يقولون هذا غال بعد موازنتهم ": إذا قال القدماء
د أن تكون هذه املوازنة بني ما وثقوا بصحة نسبه إليهم، وإذا كان عال ببني أشعار القبائل و

الفصحاء من الشعراء ال يبعدون عن عهد النبوة بأكثر من عصر أو عصرين، فنظرا لعناية العرب 
لق رجال غري شاعر وينحلوه شعرا مل يقله، ختستطيع قريش أن تبأنسام ومعرفة أخبار رجاهلم ال 

 ، هذا الشعر املنتحل معزوا إىل رجال عرفوا بنظم الشعر كعبد اهللا بن الزبعرىإذ ال بد أن يكون
 واألشعار اليت تنسب إىل من له شعر متداول يسهل على احلاذق يف ؛وأيب عزة اجلمحي وحنومها

صناعة نقد الشعر متييز حقها من مصنوعها، مث أن ابن سالم نفسه يكاد جيعل ما انتحلته قريش 
وقريش تزيد يف أشعارها تريد بذلك " األنصار وحسان، فقد قال يف الطبقات يف معىن مبارات

  ).   3( "األنصار والرد على حسان 
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 إىل مفاخرة األنصار ومهاجاهتم، عظمه مبوإذا كان املنتحل من شعر قريش يعود جبملته أو
شعر أنكروه فإن ابن هشام قد نبه يف السرية على قسم كبري منه، وحيكى أن أهل العلم بنقد ال

وإذا ثبت أن العلماء بنقد الشعر قد وضعوا شعر قريش حتت أنظارهم . ووصفوه باالصطناع
وقلبوا فيه أذواقهم وقاسوه مبا عرفوا من أسلوب الشاعر وما يناسب حال بالغته، فالذي يغلب 

هو على الظّن أن الباقي من شعر قريش بعد املطروح يف سرية ابن هشام وغريها من كتب األدب 
شعر ثابت النسبة إىل من يعزى إليهم، ونستمر على هذا الظن حىت يعمد املؤلف أو غريه إىل 

  ). 1(شعر بعينه وينفيه عن صاحبه ببينة 
ومما أدى إىل افتعاله كذلك ضياع كثري منه بسبب ظهور اإلسالم وانشغال الناس به عن 

نت العرب باألمصار راجعوا رواية  فلما اطمأ ". روايته، وانشغاهلم  كذلك باجلهاد وغزو فارس
الشعر، فلم يئلوا إىل ديوان مدون، وال كتاب مكتوب، فألفوا ذلك وقد هلك من العرب من 

وأخريا يطعن ابن سالم ).   2"(هلك باملوت والقتل، فحفظوا أقل ذلك وذهب عليهم منه كثري
 الشعر العريب، وذكر هذا الشعر يف الصميم برجوعه إىل تاريخ األدب، وعهد وجود القصيد يف

ومل "  :بعض الشعراء الذين ازدهر الشعر م، وإن ذلك العهد قريب جدا من اإلسالم، فيقول
يكن ألوائل العرب من الشعر إال األبيات يقوهلا الرجل يف حادثة، وإمنا قصِّدت القصائد، وطُوِّل 

ط  شعر عاد ومثود الشعر على عهد عبد املطلب وهاشم بن عبد مناف، وذلك يدل على إسقا
وكان أول من قصد القصائد وذكر الوقائع املهلهل بن " :ويقول يف موضع آخر )3"(ومحري وُتّبع

كان امرؤ القيس بن ُحجر بعد  ":ويقول يف موضع ثالث )4"(ربيعة التغليب يف قتل أخيه كليب 
حد؛ وإذا كان مهلهل، ومهلهل خالُه، وطرفة، وعبيد، وعمرو بن قَميئة، واملتلمس يف عصر وا

هؤالء هم الذين طّولوا الكالم، وقالوا القصيد فال بد من نفي كل قصيدة ُتعزى إىل عهد أقدم 
أن ما ينسب  .من عهدهم، وال بد إذن من نفي تلك القصائد اليت وردت يف سرية ابن إسحاق

  .إىل عاد ومثود وما سبق قحطان وما أورده ابن اسحاق كله منحول مزيف
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لعرب رواية  الشعر  وذكر أيامها ومآثرها استقل بعض العشائر شعرائهم، فلما راجعت ا"
وما ذهب من ذكر وقائعهم ، وكان قوم قلت وقائعهم وأشعارهم، وأرادوا أن يلحقوا مبن له 

  )1"(بعد فتزادوا يف األشعار ى ألسن شعرائهم، مث كانت الرواةالوقائع واألشعار، فقالوا عل
حيقق الصحيح من املفتعل من الشعر، وأن يضع لذلك حدودا،       وحاول ابن سالم أن 

وبعد أن يهيئ ابن سالم القول يف الشعر املوضوع يأخذ مثاال بعينه، ويقبل عليه طعنا وجترحيا 
بكل ما ميلك من الرباهني؛ فهو يعيب على حممد ابن إسحاق صاحب السرية أنه هجن الشعر 

 أورد  يقولوا شعرا قط، ونساء مل يقلن شعرا قط، بلوأفسده، وأورد يف كتابه أشعارا لرجال مل
وأخريا يطعن ابن سالم هذا الشعر يف الصميم برجوعه إىل تاريخ األدب، وعهد وجود القصيد 
يف الشعر العريب، وذكر بعض الشعراء الذين ازدهر الشعر م، وإن ذلك العهد قريب جدا من 

 إال األبيات يقوهلا الرجل يف حادثة ، وإمنا لشعرالعرب من اومل يكن ألوائل :"اإلسالم، فيقول 
قصِّدت القصائد، وطُوِّل عهد عبد املطلب وهاشم بن عبد مناف، وذلك يدل على إسقاط  شعر 

وكان أول من قصد القصائد وذكر الوقائع :"ويقول يف موضع آخر )2(،"عاد ومثود ومحري وُتّبع
وكذلك ترى أن ابن سالم أخذ مثاال من أقدم  ".املهلهل بن ربيعة التغليب يف قتل أخيه كليب

الشعر املوضوع، ودحضه دحضا علميا قائما على الربهنة والرجوع إىل أنساب العرب، ونشأة 
 وبعد أن يهيئ ابن سالم القول يف الشعر .اللغة العربية وعهد تقصيد القصائد يف الشعر العريب
ا بكل ما ميلك من الرباهني؛ فهو يعيب على املوضوع يأخذ مثاال بعينه، ويقبل عليه طعنا وجترحي

حممد ابن إسحاق صاحب السرية أنه هجن الشعر وأفسده، وأورد يف كتابه أشعارا لرجال مل 
  ) 3. (يقولوا شعرا قط، ونساء مل يقلن شعرا قط

ولكن ابن سالم اليقف عند هذا احلد، بل هو ينقد ما كان يرويه ابن :"  طه حسني قال
 أصحاب السري يف الشعر يضيفونه إىل عاد ومثود، ويؤكد أن هذا الشعر إسحاق وغريه من

 اهللا قد أباد وأي دليل على ذلك أوضح من هذه النصوص القرآنية اليت تثبت أن. منحول خمتلق
  ). 4" ( منهم باقية يبقعاد ومثود ومل 

  : بأدلة أربعة  سنتابع طريقته  ؟ر عاد ومثود كيف يبطلها ابن سالمأشعا  
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وأنه أهلك عاد األوىل {فاهللا عز وجل يقول. أوهلا دليل نقلي، وهو القرآن الكرميـ   
مل تبقى بقية من عاد؛ فمن إذن محل } فهل ترى هلم من باقية ؟{ ويقول يف عاد} ومثود فما بقي

هذا الشعر، ومن أّداه منذ ألوف من السنني ؟ وخيرج ابن سالم من هذا الدليل إىل األدلة العلمية، 
  . األدلة اليت تستند على املوازنة، وعلى تاريخ األدبإىل

ـ  فيربهن على أن اللغة العربية مل تكن موجودة يف عهد عاد، وليس يصح يف األذهان أن 
فأول من تكلم بالعربية إمساعيل بن إبراهيم كما يقول ابن سالم، . يوجد شعر بلغة مل توجد بعد

 الذي قبل األخري فيمن يعرف من جدود العرب كان مث إن معًدا اجلد. وإمساعيل كان بعد عاد
  .بإزاء موسى بن عمران أو  قبله قليالً، وموسى بن عمران جاء بعد عاد ومثود

ليمانيني لسانا آخر  يف هذا لـ وميعن ابن سالم يف الدقة؛ فيذكر أن عادا من اليمن، وأن 
عرب كلها ولد إمساعيل إال محري، ال:"اللسان العريب، ويستدل على ذلك بقول أيب عمرو بن العالء

  ".ما لسان محري وأقاصي اليمن بلساننا وال عربيتهم بعربيتنا"  : وبقوله"وبقايا جرهم
ألن  أن ما ينسب إىل محري وجنوب اليمن من أشعار باللغة القرشية كله منحول مزيف،ـ 

العربية اليت ورد ا وال عربيتهم ب ليس هو اللسان العريب املعروف" لسان محري وأقاصي اليمن"
  )1(الشعر اجلاهلي

هذه شواهد يسوقها املؤلف على أن القدماء من علماء األدب بذلوا جمهودهم يف نقد 
الشعر اجلاهلي، وأم ذهبوا يف نقده مذاهب شىت، أال ترى ابن سالم كيف جعل يف الرواة 

صحت نسبته إليهم، و مصححني وهم الذين ينقدون ما يعزى إىل الشعراء من نظم فيحفظون ما 
كيف كشفوا عن حال ما يرويه ابن إسحاق  ينفضون أيديهم مما عداه ؟ أو ال ترى الرواة

هجن الشعر وأفسده ومحل كل  " :وأسقطوا جزء كبريا من هذه األشعار املنتحلة، قال ابن سالم
 بالسري غثاء حممد بن إسحاق موىل آل خمرمة بن املطلب بن عبد مناف، وكان من علماء الناس

ال علم يل بالشعر إمنا أوتى به فأمحله، ومل يكن له ذلك  :قوليفنقل الناس عنه األشعار، وكان 
عذرا، فكتب يف السري من أشعار الرجال الذين مل يقولوا شعرا قط، وأشعار النساء فضال عن 

 ومن رواه الرجال، مث جاوز ذلك إىل عاد ومثود، أفال يرجع إىل نفسه  فيقول من محل هذا الشعر
فهل " وقال يف عاد"وأنه أهلك عادا األوىل ومثود فما أبقى "منذ ألوف من السنني، واهللا يقول 

  .ترى هلم من باقية
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يقال كان ُيعمل له األشعار ويسأل أن  : "وقال ابن الندمي يف وصف ابن إسحاق أيضا
فضيحة عند رواة الشعر، يدخلها يف كتابه يف السرية فيفعل، فضمن كتابه من األشعار ما صار به 

والنصارى ويسميهم يف كتبه  وأخطأ يف النسب الذي أورده يف كتابه و كان حيمل عن اليهود
فقد عرف علماء األدب شأن ابن ". أهل العلم األول، وأصحاب احلديث يضعفونه ويتهمونه

 يؤتى به من إسحاق وبفضل ما لديهم من روية وأناة نظروا إىل قلة أمانته أو تسرعه إىل محل ما
األشعار، وجعلوا نسبة ما يرويه من الشعر إىل شخص معني الغية، ومل يتخذوه وسيلة إىل الطعن 
فيما يرويه غريه من الشعر، بل وجهوا إىل كل واحد من الرواة نظرا خاصا، وتناولوا كل ما يرد 

  ).1(عليهم من الشعر بنقد مستقل 
  

  . يف نقد الشعردثنيمناهج احملو مقارنة بني مناهج القدماء ـ و
وسنعرض بعد قليل هلذا النحو من البحث من شعر عاد ومثود وغري عاد : "قال املؤلف 

ومثود، ولكننا إمنا ذكرناه اآلن لنبني كيف كان القدماء يتبينون كما نتبني، وحيسون كما حنس 
 السياسي، أن هذا الشعر الذي يضاف إىل اجلاهليني أكثره منحول، ألسباب منها السياسي وغري

كان القدماء يتبينون هذا ولكن مناهجهم يف النقد كانت أضعف من مناهجنا، فكانوا يبدأون مث 
  ).2" (يقصرون عن الغاية 

كما يقول " مناهجنا"هل كانت مناهج القدماء فعال عقيمة؟ وهل كانت أضعف من   
 الشوائب العالقة به؟ الكاتب؟ وهل قصر القدماء واحملدثون يف ختليص هذا املوروث الثقايف من

  .أنلقي بكل هذه اهودات العظيمة اليت قام به األوائل 
  

  ابن سالم: اسات القدماء من العرب در ـوالأ 
يعترف العرب القدماء بالنحل كظاهرة متفشية يف آدام، وأمجعوا على أن ابن سالم الذي 

و أول من تناول هذه القضية هف ،أمجع عليه الدارسون بأنه أول من تطرق هلذا املوضوع بدقة
ويذهب ابن سالم إىل ختليص الشعر ،  وحدد أسباا جيدا عرضها عرضا،بنوع من التفصيل
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مناهجهم يف "لنتبني هل كانت   ،تهلنتتبع خطوا الصحيح من املنحول وفق ج علمي سليم،
  "".النقد أضعف من مناهجنا

وأن  نظرية الشك  هلذه القضية،الحظ اخلضر حسني أن املؤلف حيسب أنه أول من تفطن 
يف الشعر اجلاهلي ستبقى معزوة إليه، وأن الناس ليسوا مطلعني على ما  كتبه الباحثون من قبله، 

ولكن مناهجهم يف النقد " ولو نظر إىل صلته ذا البحث نظرا عادال، لكرب يف فمه أن يقول 
  " كانت أضعف من مناهجنا

امة كما قال ابن سالم ـ بعد ذكر أبيات نسبت إىل القدماء يف نقد الشعر مجال عألف 
وكشفوا الستار عن حال رجال " وأنا منها يف شك، ولكنه قل من ال يشك فيه " النابغة ـ 

كما صنعوا فيما حدثوك به عن ابن اسحاق  حىت ال يعول على روايتهم يف شئ ينفردون به،
 أشعار عزيت ألشخاص معينني، ففتحوا وابن دأب وغريمها، مث تناولوا بالنقد املفصل كثريا من

للنقد طرقا أقل ما يستحقون ا اخلالص من أذى التطاول الذي يدعيه الطيش وينازعه فيه 
وحنن ال ندعي أن القدماء أتقنوا تاريخ األدب من كل جانب، وال نكره للناشئ األملعي . الغرور

ن املؤلف يرفع مناهجه على أن يبحث فيما صدر عنهم من رأي أو مر عليهم من رواية، ولك
". يف الشعر اجلاهلي " مناهجهم، وهو بالطبيعة ال يريد غري هذه املظاهر اليت خرج فيها كتاب 

  ).1(ومن أشد احليف على الذين أوتوا العلم أن جتعل هذه املظاهر اهلازلة خريا مما صنعوا 
 :وا عن النحل إذ يقوليعترف طه أمحد إبراهيم بأن ابن سالم كان من األوائل الذين تكلم

أوىل األفكار اليت عرض هلا حممد بن سالم فكرة الشعر املوضوع، الذي يضاف إىل اجلاهليني " 
وتلك الفكرة تقلقه وتزعجه، وحتتل اجلاه األعظم مما يتصل بالنقد األديب يف . وليس للجاهليني

وكان . ملفضل الضيبمقدمته كتابه، فنبه بعض العلماء على أن هناك شعرا مصنوعا كخلف و ا
أراد أن حيمل الذين . ابن سالم أكثرهم حترجا من هذا الشعر، وأنفذهم صوتا يف هذا املقام

يدونون الشعر على التقنية، و يدعوهم أال يتركوا للخلف إالّ الثابت الصحيح، و أراد أن يشعر 
أراد  اد أبعد من هذااآلتني مبا جيب عليهم من احلذر والتبصر فيما يسند إىل اجلاهليني؛ بل أر
    )2(.خدمة الروح العلمية بإسناد كل قول إىل صاحبه، وكل شعر إىل عصره
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. يؤمن ابن سالم كما يؤمن غريه من العلماء، بأن من الشعر اجلاهلي ما هو مصنوع  
 ولكن ابن سالم يعرضها ،وتلك فكرة ذاعت قبل ابن سالم وعند غري ابن سالم من معاصريه

ويطبقها على من يطبقها  يربهن عليها فيجيد و يتلمس هلا األسباب املربهنة،فيحسن العرض، و
 فطريقة ابن )1(.س ابن سالم فيها مبا شاع عنها لدى العلماءستأني. عليهم من الشعراء اجلاهليني

   .فهي األقرب إىل الصحة ، مطلقاائج إن مل تكن صحيحةتوصلت إىل نت سالم يف نقده للشعر

  
   .الرافعي:  يف نقد الشعر احملدثنب من العربدراسات ـ ثانيا 

أول من شق طريق البحث يف هذا املوضوع من العرب احملدثني هو مصطفى صادق 
 األول وقد خص الرواية والرواة بباب كامل من اجلزء) 2("تاريخ آداب العرب" الرافعي يف كتابه
ع مثله من قبله وال من بعده  حشد فيه من املادة ما مل  جيتم، مائة ومخسنيلىعنيفت صفحاته 

ملّ فيه شتات املوضوع من أطرافه كله، واستقصاه . حىت يوميا هذا يف صعيد واحد من كتاب
استقصاء، غري أنه يف كل ذلك كان حيكى ما أورده املؤلفون القدماء جيمع ما تفرق من هذا 

 هذا اجلهد العظيم  أو يف مواطن شىت من الكتاب الواحد ولكنه علىاحلديث يف الكتب الكثرية
الذي تكلفه اكتفى يف أكثر حديثه بالسرد ارد ومل يتجاوز ذلك إىل البحث يف هذه األخبار و 

ومع ذلك . الروايات حبثا علميا وال إىل نقدها نقدا مييز زائفها من صحيحها إال يف القليل النادر
  )3(.فللرافعي فضل السبق وفضل االستقصاء يف اجلمع

ن  أل،بأن اجلاهليني مل جيدوا من األسباب ما يبعث لديهم على وضع الشعريرى الرافعي   
شعراءهم متوافرون وألم ال يطلبون بشعرهم إال احملامد واملعاير،  وقصارى تزيدهم أن يبالغوا 

  )4.(يف معاين الشجاعة واملروءة والكرم ليصوروا أنفسهم تصويرا ناا كرميا
والشواهد على ، للشواهد على العلوم: ثالثة أغراض أهل الشعر فهم يضعون منه لأما
  . واالتساع يف الرواية،األخبار
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 اشتغل العرب عن الشعر باجلهاد والغزو حينا من الزمن؛ :لشواهد على العلوما ـأوال 
فلما راجعوا روايته بعد ذلك وقد أخذ منهم السيف واحليف وذهب كثري من الشعر وتاريخ 

نعت القبائل األشعار ونسبتها إىل غري أهلها، تتكثر ا لتعتاض مما الوقائع بذهاب رواته ـ ص
فقدته؛ وكان يف العرب قوم آخرون قلّت وقائعهم وأشعارهم، فأرادوا  أن يلحقوا بذوي الكثرة 

  .من ذلك، وإمنا العزة للكاثر؛ فقالوا على ألسن شعرائهم ما مل يقولوه وأخذه عنهم الرواة
  )1.( الشعر يف اإلسالم، قريش وكانت أقل العرب شعرا وشعراءوأول القٌبائل اليت وضعت

يدخل فيه  أكثر املوضوع، حلاجة العلماء إىل الشواهد " من الشواهد النوع ذاوه     
  :  يف اصطالح الرواة على ضربنيوهو) 2.(يف تفسري الغريب ومسائل النحو

واهد إال باللفظ، ال يبايل الرواة يف هذه الش...  وهي كثرية : ـ شواهد القرآن
، وال يأنفون أن يعدوا من ذلك أشعارهم فيستشهدون بكثري من كالم سفهاء العرب وأجالفهم

  ) 3.(اليت فيها ذكر اخلىن والفحش
ملرتلة الشاهد يف علم النحو آىل النحاة على أنفسهم أن يكون لكل  : ـ وشواهد النحو

وأن دعواهم بال دليل ، ده الناس عليهمقاعدة شاهد، وكأم رأوا أن كالمهم بال استشهاد سري
  )4(لن يقبلها أحد منهم، فاجتهدوا وأرهقوا أنفسهم كثريا وغريوا البيت وبدلوا الرواية

ويقصد بتغيري النحويني للشواهد تغيري رواية البيت ليكون فيها الشاهد النحوي لقاعدهتم 
 الرواية الصحيحة للبيت أي اليت على أن تكون الرواية الصحيحة غري اليت استشهدوا ا، ومعىن

قاهلا الشاعر وسجلت يف ديوانه، أو صححت يف كتب األدب وطبقاته والشعر وجمموعاته اليت 
والتغيري هذا له ) 5.(هي مصادر النحاة يف شواهدهم واملعني الذي يستقون منه ويردون إليه

  مظاهره ووجوهه وأسبابه ودوافعه
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تأليف بيت لالستشهاد به، أو تأليف : أمور هيمتثلت يف مخسة : ـ مظاهره ووجوهه
شطر له،  تغيري قافية البيت من أجل الشاهد، تغيري بعض كلمات البيت لتوافق الشاهد، تركيب 

  ) 1(بيت من بيت ملرعاة ذلك أيضا 
تعضيد رأي أو مساندة مذهب، إباحة أشياء للشاعر، : تتمثل يف: أسبابه ودوافعه ـ

  )2.(ة القاعدة النحوية، تغيري البيت من أجل الشاهد، جواز املسألةموافقة لغات ضعيفة،  خدم
والكوفيون أكثر الناس ...أوسع الناس حفظا هلا ) 207ت(ويعد خلف األمحر النحوي

 وتعلقهم على الشذوذ واعتبارهم منها أصوال  لضعف مذاهبهم اليت يستشهد ا؛وضعا لألشعار
  ).3(يقاس عليها
 بالشعر على وقد نشأ هذا النوع من االستشهاد: ى األخبار علشواهدالـ شعر ثانيا 

التفسري واحلديث وعلى كل ما قمت به الرواية يف الصدر األول، حىت قرَّ يف أوهام الناس أن ما 
وكانت األمة  ال تزال على ثقة به كائنا ما كان علما أو خربا؛  ال شاهد له من كالم العرب ال
فلما كثر القصاصون وأهل (...) ر الشعر ومتجيده واالهتزاز له،إرث الفطرة العربية  يف اعتبا

األخبار اضطروا من أجل ذلك أن يصنعوا الشعر ملا يلفقونه من األساطري حىت يالئموا بني رقعيت 
إىل أفئدة العوام، فوضعوا من الشعر على آدم  الكالم، وليحدروا تلك األساطري من أقرب الطرق

  )4.(أوالدهم وأقوامهمفمن دونه من األنبياء و
وهو سبب من أسباب الوضع، يقصد به فحول الرواة أن  :ـ االتساع يف الرواية ثالثا

يتسعوا يف روايتهم فيستأثروا مبا ال ُيحِسن غريهم من أبواا؛ ولذا يضعون على فحول الشعراء 
ل يف شعر قصائد مل يقولوها، ويزيدون يف قصائدهم اليت تعرف هلم، ويدخلون من شعر الرج

  ).5(هوى وتعنُّـتا؛ ورأس هذا األمر محاد الراويةغريه؛ 
هكذا نرى أن الرافعي قد دار مع القدماء من العرب يف فلكهم، وسرد ما رووه من أخبار 

 وحصر املوضوع يف الدائرة نفسها اليت حصرها فيها القدماء، ،وما انبث يف كتبهم من أحاديث
 يعتسف الطريق اعتسافا إىل االستنتاج واالستنباط وال إىل الظن مل حيمل نصا أكثر مما حيتمل، ومل
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حلاالت الفردية نظرية عامة واالفتراض، ومل جيعل من اخلرب الواحد قاعدة عامة، وال من ا
  ) 1"(شاملة

 ومن خالل هذا النص تتضح لنا حقيقة بديهية، هي أن كل الشكوك اليت يف جوفها 
 وأن كل ما استندوا إليه من األقوال ال ،ميا ال حتتملهخصوم الشعر اجلاهلي تنطق النصوص 

 ولكنه ينفي ما علق به من الزيادات اليت تنادي على نفسها باالفتعال، ،يعصف بالشعر اجلاهلي
وكتاب األستاذ الرافعي قد تتبع هذه النصوص تتبعا جيدا،  ليضعها موضعها الصحيح من الداللة 

مل يكن الرافعي ومن حنا حنوه من الغفلة حبيث يطبقون وفساد ما أحلق به،  على صحة األصل
عيوم غافلني عن هذه الزيادات، ولكنهم سلطوا عليها أنظارهم الثاقبة فكشفوا كل ضباب 

  ).2(ترسله هذه الزيادات، ووطنوا أنفسهم على اكتساحها وافتضاحها 
بالغات عن الروايات الضعيفة، وامل وكذلك ضربنا صفحا":حيث جند الرافعي يقول

كاذيب والتهاويل إىل ما يدل يف حتريف الغالني، وانتحال املبطلني،  وما اعترضنا من األ السخيفة،
وبالغنا يف التثبت والتحقيق، وتصفح اآلراء وترجيح النقلة والرواية مقتصدين يف الثقة م، 

مقدار الوهن حىت معتدلني يف التهمة هلم، ال نتجاوز مقدار الصواب حىت نقبل ما ال يقبل، وال 
                   )3" (نلحق ما يقبل مبا ال يقبل

أن البحث يف قضية النحل ليست باجلدة   من خالل عرض هذه املواقف يتبني لنا بوضوح
فأين قصب السبق  ، اهلجريمتتد جذورها إىل القرن األول والثاين اليت يتحدث ا طه حسني، بل

 منهجه اجلديد وبني منهج ابن سالم الذي أملّ بقضية النحل أميا مث إذا قارنا بني الذي أحرزه إذًا،
مث يأيت  .سيتضح الفرق شاسعا ويظهر جليا أُي املنهجني أكثر علمية ودقة من اآلخر إملام،

بعد حسني ه طل فهل جيوز .أعطى هو كذلك للموضوع حقه قد الرافعي يف العصر احلديث و
  .كانوا يبدأون مث يقصرون عن الغايةإذ اهجنا كانت مناهجهم أضعف من من هذا أن يقول

ومهما يكن من شيء فإن هذا الفصل الطويل ينتهي بنا إىل نتيجة نعتقد أا : " قال املؤلف
 وهي أن العصبية وما يتصل ا من املنافع السياسية قد كانت من أهم األسباب ،ال تقبل الشك
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اجلاهليني وقد رأيت أن القدماء قد سبقونا إىل  العرب على انتحال الشعر وإضافته إىل لتاليت مح
  ).1" (هذه النتيجة  

أال وهي شأن  حتدث املؤلف يف هذا الفصل الطويل يف قضية كتب فيها القدماء واحملدثون،
العصبية يف صدر اإلسالم وعهد األمويني وما دار من هجاء بني بعض شعراء األنصار وآخرين 

ذا احلديث على آراء مشكوك يف مصدرها ليصل إىل نتيجة وقد اعتمد يف أثناء  ه من قريش،
يعتقد أا غري قابلة للشك عنده وحده، ألن دراسات عديدة يف التاريخ اإلسالمي أثبتت أنه بعد 
جميء اإلسالم زالت حدة هذه العصبية وأصبح املسلمون إخوة ال فرق عندهم بني العريب 

طلب يزيد فقد . م من قريش يأبون هجاء األنصاروقد كان فحول الشعراء يف اإلسال والفارسي،
واهللا ما تلتقي " :بن معاوية من كعب بن جعيل شاعر بين تغلب أن يهجو األنصار فقال له يزيد

   ).2("شفتاي جاء األنصار
مل يأت من الشعر ة و لشعر جاهلي اخترعته نزعة سياسي مثل تقدمينتب عالكاعجز 

 فقد بىن فكرته يف النحل على قاعدة يتفق الكل على ،ياسيةاجلاهلي ولو ببيت اصطنع لغاية س
كل ما  ف.عدم صحتها والقاعدة العلمية تقول بأن خطأ املقدمة يؤدي بالضرورة إىل خطأ النتائج

فع دواينتهي بنا إىل نتيجة نعتقد أا ال تقبل الشك، وهو أن العصبية وما يتصل ا من ال قاله
 العرب على انتحال الشعر وإضافته إىل اجلاهليني تسباب اليت محلالسياسية قد كانت من أهم األ

فالقدماء ذكروا يف أسباب انتحال الشعر للجاهليني العصبية القومية، ومن أراد أن يقرر  ".خطأ
فليأت  أن من الشعر اجلاهلي ما افتعل لغرض سياسي ويضع لذلك عنوانا يكتبه بأحرف ممتازة،

يريح القارئ من أقوال ال تقع يف عني املوضوع فضال عما فيها من ولو مبثل أو مثلني واضحني و
  . صبغ بعض الوقائع بألوان ال تالئمها 

فالواقع أن السياسة اغترفت من قرائح الشعراء مدحيا أو هجاء، أما أنْ يكون هلا أثر يف 
ا اصطناع شعر جاهلي فذلك ما مل يسق له املؤلف يف طول هذا الفصل وعرضه شاهدا، وهو م

  )  3(.السياسة وانتحال الشعر"ينتظره كل من يقرأ 
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ستخلص منها ا  بل، فحسبعند استخالص هذه النتيجة وتسجيلهاطه حسني قف يالو 
اهلي أن يشك يف صحته كلما رأى شيئا ر اجلمؤرخ اآلداب حني يقرأ الشع ضطرتقاعدة علمية، 

  ) 1(.من شأنه تقوية العصبية أو تأييد فريق من العرب على فريق
 من الشك ذلك االحتمال الذي حيوك يف النفس فيحملها على البحث  املؤلفإن أراد

ال حيتاج إىل هذه املقدمات املمدودة على  ويرسي ا على حال يرتضيه العلم فهو مبدأ كل ناقد،
وإن أراد من الشك معىن إلغائه وعدم الثقة به . آراء ملقوطة وقصص ال ُيدرى مبلغها من الصحة

 ال يسيغه العلم أن يطعن يف نسبة شعر وتقطع صلته من قائله رد ما فيه من تقوية عصبية فمما
  ) 2. (أو تأييد فريق على فريق

الشك يف كل شعر " القاعدة النهائية اليت توصل إليها طه حسني يف نقد الشعر هي إن
 اجلاهلي ألنه ناتج  وهي قاعدة من شأا أن تضيع مجيع الشعر،جاهلي من شأنه جماراة العصبية

ألا تعني على تضييع الصحيح من الشعر  فهي قاعدة تعوق النقد وال تنفعه، .كله عن العصبية
كل شعر ، فولكن العكس أوىل أن يكون هو القاعدة .من غري أن تعني على تعيني املنحول

  )3(.جاهلي من شأنه تأييد العصبية فقد توفر فيه شرط أساسي من شروط اجلاهلية
 الباعث العام لكل كذب، وهو ال جيد صعوبة ما يف التكذيب؛ ةالعصبي طه حسني علفج

كل شيء فيه مفخرة لقبيلة وخمزاة ؛ فوطريقته يف هذا بسيطة ويف إنطاق الناس مبا مل ينطقوا به،
ألخرى فهو من افتراء إحدى القبيلتني على األخرى، وكل شيء فيه تشريف للعرب فهو من 

وكل شيء فيه تشريف للفرس فهو من افتراء  .هرون به على الفرسافتراء العرب يستظ
فأيام العرب مكذوبة ألا إما للعرب على العرب وإما للعرب على الفرس، ومآثر …الفرس

 . وإما لبين أمية على بين هاشم،قريش يف اجلاهلية مكذوبة ألا إما لبين هاشم على بين أمية
أو فرد على  نه يظهر فضل قبيلة على قبيلة أو أمة على أمة،والشعر املقول يف هذا كله مكذوب أل

  .فرد
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. واحلق أننا أمام حيلة جديدة لصاحب الكتاب يدخل منها إىل كل ما يريد من تزييف  
فإنه مل جيد أسهل من أن جيعل سبب الشيء أو نتيجته دليال على افتراء ذلك الشيء ومن هنا 

           )1(.ءاستطاع أن ينكر كل شي
ووصل من . املبين على الشك للوصول إىل اليقني طه حسني من املنهج الديكاريتانطلق 

. خالله إىل الشك يف الشعر العريب اجلاهلي عامة، وذلك بناء على الدوافع اخلمسة اليت ذكرها
 ليصل إىل نتيجة هي أن ،اليونانية والرومانية وهو يتعرض لظاهرة النحل عند األمم األخرى

 من الناحية ذا الكالمه ميكن قبولو. األمم األخرى اليت حدث عندها النحلالعرب كغريهم من 
النظرية البحتة، وهو كالم قدمي قدم النحل نفسه، إال أن الشيء الذي ميكن النظر فيه، هو اعتماد 
املنهج الديكاريت من جهة، وكذا االعتماد على البواعث املذكورة للحكم على الشعر اجلاهلي 

فوجود البواعث ليس مربرا لرفض الشعر اجلاهلي، ألننا يف هذه احلال نكون . نعةباالختالق والص
أما اعترافهم . قد أنكرنا كل ما قام به نقاد الشعر القدماء، ومتحيصهم للشعر اجلاهلي وغريه

بصعوبة العملية فليس مربرا كافيا لطرح كل جهودهم، واحلكم بشكل جزايف على الشعر 
  .ه أو جلهاجلاهلي بأنه منحول كل

هذا من جهة، ومن جهة ثانية ال ميكن االعتماد على البواعث اخلمسة املذكورة يف احلكم   
على الشعر اجلاهلي فوجود البواعث، وكذا التأكد من وجود قصائد مصنوعة ليسا دليلني على 
أن بقية هذا الشعر مصنوع، بل جيب إعمال مناهج التمحيص اليت اخترعها علماء احلديث يف 

د السند واملنت معا، وينبغي أن يكون ذلك من قبل علماء متخصصني يف هذا الفن، ألن نق
للشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم والصناعات، منها ما تثقفه العني، "

 نالحظ أن نامن ه). 2(ومنها ما تثقفه األذن، ومنها ما تثقفه اليد، ومنها ما يثقفه اللسان 
ر طه حسني مل يعتمد يف شكه إال على شيء واحد هو أقرب إىل الظن منه إىل العلم الدكتو

   .3ً{وِإنَّ الظَّنَّ الَ ُيغِني ِمن الْحقِّ شيئا{
وإذا تصفحنا الشعر العريب القدمي ال نكاد جند فيه قصيدة، بل وال بيتا مشكوكا فيه إال   

 أفنكون حنن اليوم أقدر منهم على ؛وقرييب عهد بهنبه عليه الرواة، وهم كانوا أهل علم بالشعر، 
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، فما هي )1(متحيصه؟ هذا ما يراه طه حسني، ألننا منلك من الوسائل مامل ميلكه أولئك القدماء
؟ إن وسائله هي الشك الديكاريت، فهل جمرد الشك يكفي؟ مث إن هذه الوسيلة وسائله يا ترى

د منهج للبحث فقط، ولكن انطالقا من أدلة حالية هي نفسها اليت اعتمد عليها القدماء، ال جمر
يف حوزهتم، وحنن ال ندعي أن الرواة قد وصلوا إىل تبيني كل الشعر املنحول، ولكننا نعتقد أم 
بينوا الكثري منه، وإذا أردنا حنن اليوم أن ندرس هذه الظاهرة فال مناص من اتباع مناهجهم 

  .مادنا على جمرد الشك الديكاريت فليس كافياالدقيقة يف نقد الشعر وروايته، أما اعت

  
    .آراء املستشرقني حول صحة القصائد العربيةـ  ي
  
 الشعر اجلاهلي  أنلقد بينا: رأي جورجيو ليفي دال فيدا يف وضع الشعر وحنله ـ والأ

". العصور العربية الوسطية"مصدر آخر من مصادر معرفتنا ببالد العرب يف العصور اليت مسيناها 
لقد حبث هذه املشكلة علماء كثريون، وهي مشكلة  هل الشعر يف ذاته مصدر موثوق به؟ ولكن

وحىت لو كانت بعض قصائده . ولقد بولغ يف مسألة وضع الشعر اجلاهلي وحنله .عسرية دقيقة
ومع ذلك فإن . موضوعة،  فال ريب يف أن جمموع الرواية الشعرية يف مجلتها صحيحة  أصيلة

 إعطائنا صورة صادقة عن بالد العرب، فإن الشعراء العرب مل يصوروا لنا الشعر يعجز عن
جتارب احلياة عند البدو الرحل يف واقعها وجمموعها، بل صوروا بعض مظاهرها يف مثل عليا 

 . هو الفروسية…وقد كان املثل األعلى الذي أعجبوا به وتغنوا به يف شعرهم  .ومناذج رفيعة
ريب القدمي اجلانب البطويل يف احلياة، وأغفل املظاهر األخرى اليت ال تقل ولقد أبرز لنا الشعر الع

    )2(الدين ومن هذه املظاهر اليت أغفلت. عنه قيمة
 من أن مجيع ما نسميه بالشعر مرجليوثن ما ذهب إليه إ:  يف النحلليال ـٍ رأي ثانيا 

عن محاد وخلف، فهو العريب القدمي موضوع منحول، مستدلني على ذلك بالقصص اليت تروى 
إن . وهى يف احلقيقة ال متثل الواقع يف شئا مذهب خمالف جلميع وجوه هذه القضية واحتماالهت

محادا وخلفا كانا حياكيان أسلوبا للنظم  قد قرر واختذ صورته النهائية زمنا طويال قبل اإلسالم، 
مث أسلموا، وقد ) حممد(وكان قد نظم به شعراء كثريون كانوا وثنني أو غري مسلمني، يف زمن 

                                                 
   .116 ،ص )مصدر سابق( يف األدب اجلاهلي، -1
  .376 ص ، )مرجع سابق(  مصادر الشعر اجلاهلي ،- 2 



 125

 القرن األول اهلجري، مثل جرير، الفرزدق، اءرة لعهد شعخدامه وسجل بالكتابكثر است
خطل، ذي الرمة فسلسلة الرواية والنقل مل تنقطع، وال ميكن أن تعترضنا يف دراستنا هلؤالء األ

تلقى عليهم لنشرها الشعراء مشكلة الوضع والنحل ألن رواهتم قد دأبوا على كتابة القصائد اليت 
تدل " احملاكاة "اجلاهلي فرمبا حاكاه محاد وخلف، ولكن هذه احلقيقة نفسها أما الشعر .وختليدها

 أما أن نذيع أن ما بني أيدينا ال يعدو أن يكون الصورة احملكية، وانه مل ،على وجود أصل حياكى
   ) .1(هذه الظروف يبق شئ من األصل نفسه، فذلك أمر ال يقره الفهم السليم على ضوء 

  : يتضح جممل ما قاله ليال يف اآليت
ن الشعر اجلاهلي موجود ال حمالة مهما اشتط مرجليوث ومهما أشاع حوله من أـ 
  .شكوك

ـ إن الشعر اإلسالمي سار على النمط الذي سار عليه الشعر اجلاهلي، وأمامنا صور 
لبادية ه، وقوة ألفاظه، فهو قطعة من اكثرية هلذا الشعر تدلنا يف صراحة وصدق على متانة أسلوب

  .رجتهخأاليت 
 ـ إن االنتحال موجود يف شعر األمم كلها فلماذا التجين على العرب واحلط من شعرهم 

  وتراثهم بدعوى أنه مفقود منحول؟

  
  .القصص وحنل الشعر  ـ2

                                       
قافة اتمع يتحلق حوله الناس ليأخذوا عنه كان للقصاص دور هام يف صناعة وإثراء ث

وممزوجة باخلياالت اليت تصنع وهج أجتاربه وجتارب غريه اليت استوعبها سواء أكانت صافية 
  .األحداث، وتساهم يف التوسع التارخيي للفعل

 من خالل ما عاينه يف ممارسات ومناهج الدارسني العرب – حسب طه حسني –والثابت 
و ممن تناولوا املوضوع قبله أن هؤالء جانبوا احلقيقة ويف غالبيتهم إن مل نقل أ ،اء عصرهنبأمن 

 :ويف هذا يقول" تاريخ آداب العرب" كلهم، ويستثين الرافعي وينوه باجتهاداته ومبنهج كتابه
هذا الفن األديب تناول احلياة العربية واإلسالمية كلها من ناحية خيالية مل يقدرها الذين درسوا "

 فهو قد يخ اآلداب العربية قدرها ال أكاد استثين منهم إال األستاذ مصطفى صادق الرافعتاري
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فطن ملا ميكن أن يكون من تأثري القصص يف حنل الشعر وإضافته للقدماء، كما فطن ألشياء 
  .)1"(أخرى قيمة، وأحاط ا إحاطة حسنة

 وتاريخ ، عن الشعرواملؤكد حسب طه حسني أن مرتلة القصص عند العرب ال تقل أمهية
ه تكون عرب أدبية القصص وتقنياته املتداولة واليت تاألدب كثريا ما حيمل يف طياته بل إحدى جتليا

 قد ، عند العرب منذ العصر اجلاهلي إىل اليوم موجودوالقصص. كان اخليال من أهم عناصرها
 مع الفروق ،ديسةترك آثارا ال تقل مجاال وروعة وحسن موقع يف النفس عن اإللياذة واألو

. لتفاتالقائمة بينهما من الناحية التقنية واخلصوصية الفنية والبيئية، ومع فروق العناية وعمق اال
. )2(عناية املسلمني بالقرآن) باإللياذة(وعناية اليونان ) باألوديسة(حيث كانت عناية الرومان 

به كجنس ونوع من أنواع القول ورمبا من هنا كانت قلة االلتفات إىل القصص األديب واالهتمام 
خيتلف عن الشعر ولكن كنوع له مميزاته وتأثرياته الفنية اليت ما كان ينبغي أن تبدأ وتنتهي عند 

  .)3"( هذاهم مشغوفني بالقرآن وعلومه عن قصص"عينة معينة، ألن املسلمني كانوا 
مون يف القرون هذه احلالة من األدب القصصي تلتحق بتلك الدراسات اليت أجنزها املسل

 وإمنا درس من "- كما يشري طه حسني– حيث أن األدب العريب مل يدرس لذاته ،ألوىل لإلسالما
حيث مل ) 4"(حيث هو وسيلة إىل تفسري القرآن وتأويله واستنباط األحكام منه ومن احلديث

خيال، وما يكن القصص من األمهية مبكان، وقد ال يليق بادين من املسلمني ملا يرون فيه من 
  :ولذلك فإن القصاصني العرب سلكوا يف نظرنا مسلكني. ميثله من أهواء وشهوات

فيذكرون هلم قدمي العرب والعجم وما يتصل بالنبوات، وميضون " : مسلك رواة األخبار-
معهم يف تفسري القرآن واحلديث ورواية السرية واملغازي والفتوح إىل حيث يستطيع اخليال أن 

  .)5"(إال حيث يلزمهم العلم والصدق أن يقفوايذهب م ال 
حيث ألزموا من قبل احلكام حني أدرك هؤالء أمهية القصص يف :  مسلك السياسيني-

وليس من شك يف أن العناية بدرس هذا الفن ستنتهي "تثبيت احلكم مثلما كان األمر مع الشعر 
سياسية على اختالفها كانت إىل مثل ما انتهت إليه العناية بدرس الشعر من أن األحزاب ال
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تصطنع القصاص ينشرون هلا الدعوة يف طبقات الشعب على اختالفها، كما كانت تصطنع 
 ويستشهد طه حسني يف هذا املقام مبا )1"(الشعراء يناضلون عنها ويذودون علن آرائها وزعمائها

اهتمام األمويني كان يف سرية ابن إسحاق من أنه كان هامشي الرتعة واهلوى وأنه لقي يف ذلك 
  .وأنه حضي مبكانه عند العباسيني أيام حكمهم

وباإلضافة إىل تأثر القصص بالسياسة والدين فقد تأثر أيضا بطبيعة وروح الشعب الذي 
كان يتوجه إليه لذلك انتشرت األساطري وغرائب األمور ورمبا املعجزات أيضا ولقد قام القصص 

 القصص ليؤثر يف مجهور املتلقني مع اإلشارة إىل أن بتأويالت وإضافات وتوضيحات الغامض من
مصدر عريب وهو القرآن، مصدر يهودي نصراين، مصدر : هذا القصص له مصادر خمتلفة هي

فارسي ومصدر خمتلط وهو الذي ميثل عقلية اخلليط البشري من األمم اليت دخلت اإلسالم 
لقصاص، فكنت ترى يف قصصهم  كل هذه املصادر كانت متد ا"والذين ابتعدوا عن السياسة

ألوانا من القول وفنونا من احلديث قد ال تعجب العامل احملقق الضطراا وظهور سلطان اخليال 
   )2"(عليها

  

  .الشعوبية وحنل الشعرـ  3 
      
ن الشعوبية قد كان هلا دور قوي يف افتعال الشعر وحنله حني فتح اال أرى طه حسني بي

. اجليل الثاين من املوايل الذين اندجموا يف األوساط العربية وتعلموا لغتهمهلؤالء الشعوبيني من 
حيث كان وضعهم السياسي هشا نظرا للخصومة اليت كانت تتمركز يف أعماقهم وكذا احلقد 

وملا كانت األحزاب السياسية متنافسة متناحرة . الذي كانوا يكننونه للعرب وحىت آلل البيت
. كونوا ألسنتهم اللطيفة حينا والسليطة أحيانا أخرى على خصومهمحبت الشعراء وقربتهم لي

فوجد هؤالء الشعوبيون متنفسا هلم حيث أصبحوا مقربني من املعسكرين األموي والعباسي، 
كان فريق من سيب الفرس قد استعرب وأتقن "حيث ما كاد ينتصف القرن األول للهجرة حىت 

  العربية، واستوطن األقطار 
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هذا الشباب حياول نظم الشعر العريب على حنو ما كان ينظم  وأخذ(...) الصةالعربية اخل
مث مل يقف أمرهم عند نظم الشعر بل جتاوزوه إىل أن شاركوا العرب يف أغراضهم . شعراء العرب

الشعرية السياسية، فكان من هؤالء املوايل شعراء يتعصبون لألحزاب العربية السياسية ويناضلون 
نا سهل على هؤالء الشعراء الشعوبيني أن يتخندقوا يف هذا احلزب أو ذاك وأن  فمن ه)1"(عنها

مل يكن هؤالء املوايل خملصني للعرب حقا، وإمنا كانوا يستغلون هذه "ينتقموا من العرب حيث 
اخلصومة السياسية بني األحزاب ليعيثوا من جهة وليخرجوا من الرق أو حياة الوالء إىل حياة 

لسادة من جهة أخرى، مث ليشفوا ما يف صدورهم من غل، وينفسوا عن أنفسهم تشبه األحرار وا
وهذا ما جتلى يف تشجيع أيب العباس . )2"(ما كانوا يضمرون من ضغينة للعرب من جهة ثالثة

 كان هذان الشاعران "األعمى وتشجيع آل الزبري إلمساعيل بن يسار على هجاء  العرب حيث
 قريش خاصة والعرب عامة يف سبيل التأييد آلل مروان وآل يستبيحان ألنفسهما هجو أشراف

مساعيل بن يسار املتلون املتملق تؤكد شعوبيته فهو خري من ميثل إوقصة . )3"(حرب أو آل الزبري
  . هذه الفرقة وما عبثت به بني آل مروان

 مظهر جديل سياسي مقيت ومظهر جديل علمي: ويرى طه حسني بأن للشعوبية مظهران
  .)4(مستحب

فأما السياسي القبيح هو ذلك الذي أقر التفاخر املقيت، حني متكن الفرس من اهليمنة على 
بعض الدوائر الرمسية والتمكن من امتالك مساحة اجتماعية وسياسية وعلمية مسحت هلم بالعودة 

  .إىل احلفر يف ماضيهم ايد يف مقابل مفاخر العرب الكثرية قدميها وجديدها
 أن حياول "عوبية املقيتة أيضا أثرها الواضح يف حنل الشعر حيث مسحت ومن مظاهر الش

الشاعر من املوايل االفتخار على العرب ليفكر يف أن يثبت أن العرب أنفسهم كانوا قبل أن يتيح 
  .)5"(هلم اإلسالم هذا التغلب يعترفون بفضل الفرس وتقدمهم

جزء من بالد العرب مشاال وجنوبا ال أحد يستطيع أن ينكر بأن الفرس قد تغلبوا على  و
وإذا كان "وأخضعوا ملوك احلرية وجعلوهم أتباعا هلم، وهنا يتساءل طه حسني مثبتا هذا األمر 
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هذا كله حقا فلم ال يستغله املوايل؟ ومل ال يعتزون به على العرب املتغلبني الذين يزدروم 
  .)1"(ويتخذوم رقيقا وخدما

واجهة العلنية واملخفية على السواء واستذكار املاضي الفارسي ومل يقف الشعوبيون عند امل
أنطقوهم شعرا . ايد فقط، بل عمدوا إىل إنطاق الشعراء العرب مبا مل يكن على ألسنتهم أبدا

ونثرا ليسجلوا موقفا افتخاريا ادعوا أن الشعراء العرب قد مدحوا الفرس وتقربوا منهم، زعموا 
 ونال جوائزه، وزعموا أن لقيطا قال شعرا يف مدح كسرى كما أن األعشى زار كسرى ومدحه

 - على ورعه–أضافوا على لسان الشاعر أبو معاوية بن أيب الصلت وأخرى أضافها ابن قتيبة 
  .)2(لنفس الغرض وأخرى إلمساعيل بن يسار يف الفخر بالفرس أيضا

لشعراء العرب والفرس وكما هو مالحظ يف هذه املوقف الشعوبية على ألسنة الناحلني من ا
 أكرهم العرب على أن يلقوا النحل "على السواء الذين أنطقوا صدقا وكذبا فهذه املظاهر 

  .)3"(مبثله
وأمام املفاخر والسجاالت املشار إليها عند الشعوبيني واليت استهدفت احلط من قيمة 

واقف واملفاخر العرب وتسفيه ماضيهم مل يكن دائما من شعراء عاديني بل أن بعض هذه امل
 الذي كان يبدي )4(جاءت على ألسنة علماء أجالء أمثال العامل اللغوي أبو عبيدة معمر بن املثين

   فقد كان أشد الناس بغضا للعرب وازدراء "عداوة للعرب 
 أما عن غريه من الشعوبيني الذين راحوا ينالون من مكانة العرب فهم كثر إىل ))"5م

نواس فضل إبليس على آدم وهي إشارة إىل تفضيل اوسية على درجة أن أحدهم وهو أبو 
  .اإلسالم

محل اجلاحظ على عاتقه مناصرة العرب :  طه حسنيلوأمام هذه اهلجمة الشعوبية يقو
وهو فصل يرد فيه ) كتاب العصا(ومنافحتهم يف كتابه البيان والتبيني خاصة يف اجلزء الثالث يف 
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 .خلكان
  .164 ص،يف األدب اجلاهلي  - 5
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 "يه على عادات العرب وأخالقهم وفصاحة ألسنتهم حيث يقولعلى الفرس وغريهم فيما جتنوا ف
ويف الفرس خطباء إال أن كل كالم العرب للفرس وكل معىن للعجم فإن ماهو عن طول فكرة 

وكل شيء (...) وعن اجتهاد وخلوة وعن مشاورة ومعاونة وعن طول التفكري ودراسة الكتب 
ست هناك معاناة وال مكابدة وال إجالة فكرة وال للعرب فإمنا هو بديهة وارجتال وكأنه إهلام، ولي

فما هو إال أن يصرف ومهه إىل مجلة املذهب وإىل العمود الذي يقصد فتأتيه املعاين (...) استعانة 
وكانوا أميني ال يكتبون، ومطبوعون ال يتكلفون وكان (...) إرساال وتنثال عليه األلفاظ إنثياال 
    )1"(يه أقدر و أقهرالكالم عندهم أظهر وأكثر وهو عل

يناصبه الشعوبيون للعرب، وما كان يقاسيه من مبا  مدى اهتمام اجلاحظ  إىلويشري النص
  . يقوم ا هؤالء للحط من قيمة العرب  على اهلجمات اليت كانالرداجل 

اليت تفرد ا العرب عن سائر األمم األخرى  ويف النص إشارة واضحة إىل السجايا واملزايا
 رها، وهذا ما محل طه حسني الستعراض ذلك اجلدل الذي شغل الناس مدة من الزمن،اليت ذك

 االنسياق وراء البحث عن موازين القوة والنيل من اآلخر - كما عرفنا–من نتائجه  والذي كان
رد االعتبار حىت ولو باصطناع التاريخ واصطناع األشعار واصطناع املعارف، وهو الذي دفعهم 

ئ تشتمل عليه العلوم يا أن األدب العريب القدمي ال خيلو أو ال يكاد خيلو من ش إىل أن يزعمو"
" نواع احليوانية اليت ذكرها اجلاحظ يف كتابومن هنا ال تكاد جتد شيئا من هذه األ(...) احملدثة
جيب أن يكون للعرب قول يف كل (...) إال وقد قالت العرب فيه شيئا قليال أو كثريا"احليوان

  بقة يف شيء، وسا
مظهر من مظاهر املنافسة ودعوة على النحل واالنتحال يف  مر كما هوواأل.)2"(كل شيء

  .األدب شعرا ونثرا وليس تعريضا بالعرب
  

  .الرواة وحنل الشعر ـ 4
  

ن الرواة على اختالفهم قد عبثوا باألدب العريب أميا عبث، ألم مل أيرى طه حسني ب
ومن مث فتحت هلم قسوهتم وجموم واستهتارهم أن يفعلوا يكونوا على استقامة يف األخالق، 

                                                 
 .13، 12ص ، 3 ، جت.د، دار الكتب العلمية، بريوت  أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ، ، البيان والتبيني- 1
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 الرواية واحلفظ، وخيص بالذكر خلف األمحر زعيم أهل البصرة يف. بشعر األولني ما يشاؤون
كان كال الرجلني مسرفا على نفسه، "حيث  ومحاد الراوية زعيم الكوفة يف الرواية واحلفظ أيضا،

وال وقار، وكان كال الرجلني سكريا فاسقا مستهترا  ليس له حظ من دين وال خلق وال احتشام
  .)1"(وكان كال الرجلني صاحب شك ودعابة وجمون باخلمر والفسق،

خالقهم، وكيف أناس هذه هي سلوكاهتم وأيت صحة الرواية من أإذا كيف يأيت الصدق وت
كز واالنتحال، ويرت ومن مث حسب طه حسني تولد النحل  ما يروون،ليت الشك يف كأال ي

على "هل الكوفة والبصرة الذين جيمعون أعلى موقف كل من " يف األدب اجلاهلي"صاحب
ما مل يكونا حيفظان الشعر أجتريح الرجلني يف دينهما وخلقهما ومروءهتما، وهم جممعون على 

 ال فيه على حني منا كانا شاعرين جميدين يصالن من التقليد واملهارةإوحيسنان روايته ليس غري، و
  .)2"(ن مييز بينما يرويان وما ينتحالنأتطيع أحد يس

 بن ويب عمرأخالقهم كأويعمم طه حسني ظاهرة النحل على رواة آخرين مل تفسدهم 
ين كانوا يعترفون مبا وضعوه من شعر حلساب شعراء أو حلسام ذالحقي واألصمعي اللالعالء وا

  .جل االفالت من مواقف معينة أحيانا منأ
 هذا الفصل عن حال الرواة من جهة قلة الثقة م وما كانوا يضعونه من حتدث املؤلف يف

الشعر وينحلونه لبعض القدماء، وأورد يف هذا أشياء تذكر يف كتب األدب، وقد حبث يف رواة 
 وجرجي  زيدان  يف تاريخ  )3(الشعر من هذه الناحية األستاذ الرافعي يف تاريخ آداب العرب،

وإمنا امتاز املؤلف .   يف مقاله املنشور يف جملة اجلمعية األسيويةليوُتجمر و)4( آداب اللغة العربية
  .عليها عن هؤالء الباحثني مببالغات ومغالطات ال بأس مبرور القلم

ذكر املؤلف أنه مضطر إىل أن يقف عند األسباب اليت تتصل بأشخاص أولئك الذين   
   .)  5(نقلوا أدب العرب ودونوه
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  . عرب وموال: نوعنيواة إىلتقسيم الرـ أ 
 موايل وإما. ، فهم متأثرون مبا كان يتأثر به العرباإما عرب: نوعني  عند طه حسني الرواة

متأثرون بأشياء فهم سباب عامة بأ تأثرهم إذ زيادة على .فهم متأثرون مبا كان يتأثر به املوايل
  . استوقفته و يريد أن يبحث فيهاأخرى

 اليت يومئ إليها املؤلف وهي ما كان بصدد احلديث عنه من عرف القراء األسبابلقد 
دواع سياسية ودينية وقصصية وشعوبية، وقد زعم هنا أن أمر الرواة دائر على هذه األسباب فما 

هم بني اثنتني إما أن يتأثروا مبا تأثر به العرب، : من راو إال وهـو متأثر بشيء منها، ألنه يقول
 به املوايل، ويريد من التأثرـ بطبيعة السياق ـ الوجه الذي حيمل على وإما أن يتأثروا مبا تأثر

صنع الشعر وعزوه إىل اجلاهلية،  ومعىن هذا نفي أن يكون لطائفة من الرواة خطة ثالثة، وهي أال 
يتأثروا بشيء من هذه األسباب تأثرا تستهينون معه مبوبقة االفتراء على الناس  كذبا، وهذه 

هلا إال أن يكون املؤلف حيب أن يكون هذا الشعر اجلاهلي منحوال، وحياول أن مبالغة ال تأويل 
 .لية يف شيءيسد عليك كل طريق خترق به هذه النظرية، وتظن أن يكون هذا الشعر من اجلاه

حنن نعلم أن قسما عظيما من أهل العلم مل يتأثروا بالدين هذا التأثر الذي جيعل وزر الكذب و
يضاف إىل مقام النبوة، وقد ينفونه من  ل هؤالء الرواة الذين ينقدون ما القبيأمرا هينا، ومن هذا

احلديث ولو اشتمل على شيء من احلكمة أو املوعظة أو املعجزة، ونعلم أن قسما عظيما يطلبون 
. لني قناهتم ألن يتصرفوا يف احلقيقة ولو جلبت عليهم السياسة خبيلها ورجلهاتالعلم لفضيلته، وال 

أن يف املوايل من ينشا على آداب راقية، فال جيد يف صدره حاجة مما أويت العرب من جمد ونعلم 
  .أو سعادة، فضال أن يستخف وزر الكذب ويقول على ألسنتهم ما ال يعلمون

فمن اجلائز القريب أن يوجد يف رواة األدب من يعاف هذا الذي يقال له الكذب، ويأىب 
  )1. (ولعلنا نريك أن هذا اجلائز القريب كان أمرا واقعاأن يضع شيئا منه على طرف لسانه، 

  
    .هم ورواة ثقةرواة فسدت ذمت :لرواة إىل صنفنياتقسيم ـ ب 

 ومن حنا حماد الراوية، خلف األمحركرواة فسدت ذمتهم قسم طه حسني الرواة إىل 
 ما يأباه الدين الدين وقواعد األخالق إىل  عنفوا يف اللهو والعبث وانصراوافسرأ حنوهم الذين
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 عن املتهتكني  ويكثر سوادهم، فإذا كان يف أمة من الناس  طه حسنييتحدث. وتنكره األخالق
يحدثك املؤلف عن الرواة يف  ف.نفر خاضوا يف فجور، أحب أن يريك األمة كلها فاسقة ماجنة

أثر شطر يندفع للكذب مبا ت:  فيقسمهم شطرين،هيأة الباحث الذي ال يطوي صدره على شيء
به العرب، وشطر يندفع له مبا تأثر به املوايل، مث يأيت بعبارة تتناول الفريقني، ويصفهم باون 

ن يف الرواة أصحاب هلو وجمون، ويف الرواة أصحاب لك.واالنصراف عن الدين وقواعد األخالق
ى جد ومروءة، ويف الكتاب باحث بأناة، ويف الكتاب باحث بداعية هوى، واهلوى يستويل عل

  )1.(فؤاد الرجل، كالزجاجة الفامحة يضعها على بصره فريى األشياء كلها يف لون قامت
مل يكن محاد وخلف مرجع الرواية كلها وال أن الطعن فيهما طعن يف الرواية مجيعا، فقد   

 حممد بن ما كأيب عمرو بن العالء واملفضلكان يف عهدمها من رواة الشعر من مل يأخذ عنه
قال أبو منصور األزهري يف مقدمة هتذيبه .  ممن أخذ عنه الكوفيون والبصريونالضيب، وكالمها

كتب يف أخذ عنه البصريون والكوفيون من األئمة الذين صنعوا ال" يصف أبا عمرو بن العالء 
ت وكان أعلم الناس بألفاظ العرب ونوادر كالمهم وفصيح اءااللغات وعلم القرآن والقر

كان أوثق من روى الشعر من الكوفيني وكان خيتص " ضيب ثقةوكذلك املفضل ال "أشعارهم
وهذه املفضليات وهي حنو مائة وعشرين )  " 2(بالشعر وقد روى عنه أبو زيد شعرا كثريا 

قد سلط على الشعر محاد الراوية  :قصيدة ، قد جاءت من طريق املفضل الذي روي عنه أنه قال
  .فأفسده

الء كأيب زيد األنصاري وسيبويه والكسائي كانوا ن الطبقة اليت خلقت من بعد هؤإمث 
  ".يروون عن فصحاء األعراب، من أفواههم إىل أمساعهم، وال يكون هناك خلف وال محاد 

اخندع املؤلف يف هذه الكلمات بأمثاهلا من مقال مرغليوث وقد قال املستشرق تشارلس 
عظيما، وأن ما مجعه املفضل بعيد نرى الفرق بني محاد واملفضل يف نظر الرواة " يف ردها  اليل

عن الشك وتزوير محاد، وال يوجد سبب معقول جيعل محادا مثال املنابع األخرى اليت مر ا 
إن وضع الشعر من طرف  محاد وخلف أمر معروف . )3 ("الشعر العريب حىت وصل إىل التدوين
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ضرورة على كل الرواة عند كافة علماء اللغة، لكن ليس ما ينطبق على محاد وخلف ينطبق بال
  . كما يّدعي طه حسني

أما محاد الراوية فقد كان أشهر من نار على علم يف وضع الشعر وانتحاله، فإذا ذكر محاد 
ذكر النحل، وإذا ذكر النحل ذكر محاد، كان كوفيا ولعل هذا ما زاد من إلصاق التهمة به، ألن 

  .للغة ورواية األشعارالبصريني يتهمون الكوفيني عموما بالتساهل يف أخذ ا
ومن أوائل من تكلم يف تزيد محاد الراوية يف الشعر يف كتاب مستقل وصلنا، ابن سالم 
اجلمحي، حيث قال صراحة بأن محادا مل يكن موثوقا به، وكان ينحل شعر الرجل غريه، وينحله 

الل من مث ساق قصة محاد مع بالل بن أيب بردة، حيث طلب ب. غري شعره، ويزيد يف األشعار
 ينشده شعرا، فأنشده القصيدة اليت يف شعر احلطيئة ميدح محاد ـ وقد قدم عليه البصرة ـ أن

فيها أبا موسى، فتعجب بالل من وجود قصيدة للحطيئة وهو ال يعلم، مع أنه يروي شعـره، 
وقال فيـه يونـس بن حبيب ). 1"(دعها تذهب يف النـاس :"ومع ذلـك قال لـه 

  ) .2"( عن محاد، كان يكذب ويلحن ويكسر العجب ممن يأخذ:"
وأما خلف األمحر فلم يكن أحسن حظا يف باب النحل من محاد الراوية، وكان كحماد   

جيدا يف قول الشعر، يقول القصائد الغر فينحلها الشعراء املتقدمني، فال يتميز شعره عن شعرهم 
نفرى واملسماة بالمية العرب هي ويقال إن القصيدة املنسوبة للش). 3(ملشاكلة كالمه كالمهم 

  :، واليت مطلعها)4(له
    أَِقيُموا بِني قَوِمي ُصُدور مِطيِّكُم      فَِإنِّي ِإلَى قَوٍم ِسواكُم َألميلُ

كان خلف األمحر شاعرا، وكان وضع على عبد القيس شعرا :"وقال أبو حامت السجستاين 
ونالحظ أن حممد بن سالم اجلمحي مل ) 5" (ك وبينهفرجع عن ذلـ مصنوعا عبثا منه، مث تقرأ

يذكر خلفا األمحر ضمن الرواة املنتحلني للشعر، بل ذكره كراوية نقاد للشعر عليم به، وذكر 
إذا قلت أنا القصيدة وأعجبتين، فما يظريين قولك أنت : قصته مع خالد بن يزيد الذي قال خللف
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 دينارا واستحسنته مث قال لك الصراف إنه رديء، إذا أنت أخذت: فيها ؟ فقال له خلف األمحر
  ؟ هل ينفعك استحسانك له

  

      .املدارس النحوية والنحلـ ج 
الشعر  كان الصراع شديدا بني مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة، وانعكس ذلك سلبا على  

شهاد به يف العريب القدمي، إذ من بني التهم اليت كانت تتبادل بينهما هتمة انتحال الشعر واالست
اخلالفات اللغوية والنحوية اليت كانت شائعة بينهما، وإن كان حظ الكوفيني من هذه التهم أكرب 

وذلك مثل القصة اليت تروى عن خلف األمحر أنه كان يضرب به املثل يف . من حظ البصريني
ج إىل عمل الشعر ونسبته إىل الشعراء مث نسك، فكان خيتم القرآن يف كل ليلة، فلما نسك خر

أنت كنت عندنا يف :"أهل الكوفة فعرفهم األشعار اليت قد أدخلها يف أشعار الناس، فقالوا له 
:" وقال أبو الطيب اللغوي) "1(ذلك الوقت أوثق منك الساعة، فبقي ذلك يف دواوينهم إىل اليوم 

 وذلك الشعر بالكوفة أكثر وأمجع منه بالبصرة، ولكن أكثره مصنوع ومنسوب إىل من مل يقله،
وعلى العموم فإن ما ينسب إىل الكوفة من انتحال الشعر أكثر مما ينسب إىل ). 2(بني يف دواوينه 

البصرة، وذلك ألن علماء البصرة كانوا أكثر تشددا من علماء الكوفة،كاألصمعي الذي يروى 
عنه أنه مل يكن يقبل إال ما ثبت عنده أنه صحيح، وقد يكون من أسباب ذلك وجود سوق 

ربد بالقرب من البصرة والذي كان البصريون ينهلون منه الشعر واللغة عن األعراب الفصحاء، امل
وهذا خبالف . فلم يكونا يف حاجة إىل وضع الشعر لالستشهاد به على آرائهم النحوية واللغوية

الكوفيني الذين استوطنوا بغداد يف زمان مبكر، وكانت منابع الرواية الشعرية عندهم قليلة 
    ضطرهم ذلك إىل التزيد يف الشعر فا

  
       . النقدية على الرواة املستشرقنيأحكامـ د 

 الصراع الشديديصدرون أحكامهم النقدية على الرواة دون أخذ  نيجند معظمهم املستشرق
هذه اخللفيات املشار إليها أعاله  ،بعني االعتبار ة الكوفةسالذي كان بني مدرسة البصرة ومدر
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 نتائج املتوصل إليها يف جمملها غري منطقية وال تتماشى مع هذه املعطيات، باإلضافةوعليه فـإن ال
  . ومنطلقاهتم اليت يضربون من خالهلا الثقافة العربية اإلسالمية  خلفياهتم إىل

  )1"( إن رأي هؤالء الرواة الكبار بعضهم يف بعض مل يكن حسنا أبدا:"يقول مرجليوث 
كان أبو زيد وأبو  " :مرجليوث ما جاء يف كتاب املزهروخري ما ميكن أن يرد به عن 

عبيدة خيالفان األصمعي ويناويانه كما يناويهما، فكلهم  كان يطعن على صاحبه بأنه  قليل 
  )2(الرواية، وال يذكره بالتزوير، وال يتهم أحدهم صاحبه بالكذب، ألم يبعدون عن ذلك

ذ عنه أهل اِملصرين وخلف األمحر، وروى محاد الراوية من أوسعهم رواية، وقد أخ وكان  
  .عنه األصمعي شيئا من شعره

كل شئ يف أيدينا من شعر امرئ القيس  فهو عن محاد الراوية إال شيئا : قال األصمعي  
  .مسعناه من أيب عمرو بن العالء

كان : ومحاد مع ذلك عند البصريني غري ثقة وال مأمونا؛ قال أبو حامت  :قال أبو الطيب  
، ويقتنون املصنوع منه رمحاد وغريه، وكانوا يصنعون الشعالكوفة مجاعة من رواة الشعر مثل ب

حدثين من أثق به أنه كان عند :  قالوقد حدثين سعيد بن هرمي الربمجي.وينسُبونه إىل غري أهله
اكتبوها فلما : محاد حىت جاء أعرايب  فأنشد قصيدة مل تعرف، ومل يدر ملن هي فقال محاد

قال ، اجعلوها لطرفة: ملن ترون أن جنعلها؟ فقالوا أقواال فقال محاد: ها وقام األعرايب قالكتبو
إين ألعجب كيف أخذ الناس : ذكر األصمعي وأبو عبيدة وأبو زيد عن يونس أنه قال : اجلاحظ

  ).3(عن محاد وهو يلحن ويكسر الشعر ويصحف ويكذب  وهو محاد بن هرمز الديلمي
ومعاصره املفضل الضيب يتهمه بأنه أفسد الشعر إفسادا ال :"اد يقول مرجليوث عن مح

  )4(إصالح معه 
وذلك ). محاد(ما ينسب إىل  املفضل من طعن وجتريح يف صحة ما يرويه ) 5( أورد ليال

وكيف ذلك : فقيل له.قد سلط على الشعر من محاد الراوية ما أفسده فال يصلح أبدا:" حني قال
ليته كان كذلك، فإن أهل العلم يردون من أخطأ إىل : لحن ؟ قال ؟ أخيطئ يف روايته أم ي
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الصواب ال، ولكنه رجل عامل بلغات العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيهم، فال يزال 
فتختلط أشعار  يقول الشعر يشبه به مذهب رجل ويدخله يف شعره، وحيمل ذلك عنه يف اآلفاق،

  )1"( ! عند عامل ناقد وأين ذلكالقدماء وال يتميز الصحيح منها إال 
 - وهو أبو الفرج األصفهاين -إن بني ناقل هذا اخلرب: يقول ليال يف نقده هلذا اخلرب  

حممد بن خلف وكيع :  ثالثة رواة يف سند اخلرب هم–  وهو املفضل الضّيب -وصاحب احلديث
م على هذا احلديث شيئا فرمبا زاد هؤالء أو أحده. عن أمحد بن احلارث اجلّراز عن  بن األعرايب

مما يزيده الرواة، غري  أننا لو قبلنا أن هذا احلديث قد قاله املفضل حقا وسلمنا بذلك، فالبد لنا 
من أن نذكر أن محادا كان معاصرا للمفضل، وأنه  رمبا كان أصغر منه سنا، وأن املفضل كان 

ن الرواة من العرب كانوا  من أعلم الناس بالشعر وأقدرهم على متييز صحيحه من منحوله، وأ
 كانوا، من قبل أن يفسد محاد –هم الذين يزعم أن محاد  قد أفسد ما أخذه عنهم  من الشعر 

ولو أننا . روايتهم، قادرين على أن يفتحوا خزائن الشعر الذي حيفظونه ويروونه بني يدي املفضل
تهي إىل أن ما زاده محاد سلمنا بصحة ما ذكره هذا اخلرب من أمر الوضع والنحل، فان ذلك ين

كان يشبه لغة الشاعر احلقيقي األصيل وإحساسه وعاطفته شبها يستحيل معه التمييز بينه وبني 
إذا مل  فإذا كان ذلك كذلك فكيف أمكن أن يعرف أا موضوعة منحولة،. شعر الشاعر األصيل

زيادات موضوعة ؟ يكن مثة من يعرف القصيدة يف صورهتا األوىل من غري ما أضيف إليها من 
  ) .2(ومن يكون ذلك العامل سوى املفضل نفسه 

 إن التحاسد بني خمتلف الرواة  بعضهم وبعض يقدم لنا ضمانا كافيا على …:" بروينلش 
  …) 3".(أن كل الكشوف عن التزويرات والشكوك املؤسسة على براهني قد وصلت إلينا

خبار هو من اختراع منافسني يفترض أن جزءاً على األقل من مثل هذه األ:"وليال
وهلذا ينبغي علينا أال نستسلم للشك املفرط فيما يتعلق :"ويضيف بروينلش قائال" ) 4(حاسدين

وال لإلفراط  يف الثقة العمياء فيما يتعلق بقدحهم  بعضهم يف .باملادة الشعرية اليت رواها اللغويون

                                                 
  ،89ص،   ط دار الكتب، بوالق 6 املفضليات يف األغاين، ط دار الكتب مبصر، ج -  1
  .369 ص ،) مرجع سابق(،مصادر الشعر اجلاهلي – 1
   .135ص، )مرجع سابق( ، دراسات املستشرقني حول صحة الشعر اجلاهلي- 3
   ،2ج" املفضليات" عن  سري تشارلز ليال  . 135 ، صنفسه - 4



 138

بيد أن الغالبية منهم تستحق  . ورمبا يستحق الكثري منهم ما نالوه من مسعة سيئة...بعض
   )1(.الثقة

 …وتروي إحدى احلكايات  أن اخلليفة املهدي دعا محاد واملفضل:  يقول مرجليوث 
  )2" (دع ذا:" وسأهلما عن تفسري بيت لزهري يبدأ قصيدة 

ويذكر ليال  خربا آخر عن االصفهاين يدل على تناقض ما يقال عن املفضل ومحاد ، وهو 
. اخلرب بأنه منوذج ومثال للطريقة اليت زعم الرواة أن محاد أفسد ا الشعر القدمي يصف لنا هذا 

أم كانوا يف دار أمري املؤمنني  املهدى :" وذلك قول أيب الفرج عن مجاعة من الرواة قالوا
بعيساباد، وقد اجتمعت فيها عدة من الرواة والعلماء  بأيام العرب وآداا وأشعارها ولغاهتا، إذ 
خرج بعض أصحاب احلاجب، فدعا باملفضل الضّيب  الراوية فدخل، فمكث ملياّ مث خرج إلينا 
ومعه محاد  واملفضل مجيعا، وقد بان يف وجه محاد االنكسار والغم، ويف وجه املفضل السرور 

إن أمري املؤمنني : يا معشر من حضر من أهل العلم : والنشاط، مث  حسني اخلادم معهما، فقال 
م أنه قد وصل محادا  الشاعر بعشرين ألف درهم جلودة شعره، وأبطل روايته لزيادته يف يعلمك

أشعار الناس ما ليس منها، ووصل املفضل خبمسني ألفا لصدقه وصحة روايته، فمن أراد أن 
  ).3("رواية صحيحة فليأخذها عن املفضلفليسمع من محاد، ومن أراد : يسمع شعرا جيدا حمدثا 

انه يشك كل الشك يف أن محادا قد عاش حىت سنة  : على هذا اخلرب فيقول ) ليال ( ويعلق 
يذكر أن وفاة محاد كانت سنة ) ابن خلكان(هـ وهى السنة اليت ويل فيها املهدى، الن 158
، وفضال عن ذلك فان 156 هـ، وابن الندمي يف الفهرست يقول أن وفاته كانت يف سنة 155

ليس فيهما إال وصف عادى، ويف اموعات ) زهري(يفا إىل قصيدة البيتني اللذين يقال أما أض
القدمية مئات من القصائد تبدأ مبا يشبهها، والقيمة الوحيدة لذكر أمساء املواضع يف هذين البيتني 

فإذن مل يكن . هي أما يدالن على أن الشاعر ينتمي إىل املوطن الذي توجد فيه هذه املواضع
لى قصيدة لزهري أبيات قليلة وضعت مكان النسيب الناقص، وال ريب أن عمال جليال أن يزاد ع

  )4".(ذلك ال يدل على مهارة خارقة يف الوضع والنحل 
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صحيح أنه ال ينبغي لنا أن نطالب رجال مثل محاد الراوية :  يقول نولدكه عن محاد الراوية
 كان حيفظها تدقيقا علميا أن يدقق يف آالف القصائد اليت) املتوىف بعد منتصف القرن الثاين (

وطاملا بقيت القصائد . فيلولوجيا وأن يرويها للخلف كما هي يف نصها األصلي دون أدىن تغيري
ذلك أنه مهما يكن من . حية يف أفواه الشعب، فإا كانت معرضة لكل مصائر األدب الشعيب

تندر أو تنعدم فيها قوة الذاكرة عند العرب، كما هي احلال عند كل الشعوب املوهوبة اليت 
الكتابة، مما ال نستطيع أن نتصوره يف عصرنا احلاضر الغارق يف الكتابة، فإن أقوى الذاكرات ال 

  )1.(تستطيع أن حتول دون حدوث تغيريات تدرجيية قوية فيما حتفظ
 النموذجني املثاليني للرواة - محادا وخلفا -إنه ملن اخلطأ العظيم أن نعد هذين الرجلني

 أما رواة القبائل ،فقد كانا كالمها من أصل فارسي. فني الذين كانوا يروون أشعار القبائلاحملتر
فكانوا من العرب، خيتارهم الشعراء ليكونوا الوسيلة اليت حتفظ شعرهم وختلده يف صدور القبيلة 

اهلجريني وكان من هؤالء أن أخذ الرواة اجلامعون يف القرنني األول والثاين . واألمة العربية بعامة
ما إن مجاعة من العلماء املعاصرين يشكون شكا عميقا أساسيا يف الرواية العربية، ويذهبون إىل 

 اهلجريني، حينما  أن أكثرها موضوع زائف، وأا متثل االجتاه الذي منا يف القرنيني الثاين والثالث
خباريون أن ميألوا  نسي العرب ما كانوا يذكرونه عن التاريخ اجلاهلي، فحاول اللغويون واإل
ومن أجل ذلك . الفجوات وذلك بأن وضعوا وزيفوا ما مل جيدوه يف الوثائق احلقيقية األصلية

يرون أن األدب التارخيي العريب ليس أوثق من القصص التارخيية، وأن أكثر الشعر موضوع،فليس 
 بالد العرب يف من املستطاع اختاذمها  أساسا سليما يبىن عليه  فهم صحيح ملا كان حيدث يف

  .العصر اجلاهلي 
 فإن الرواية التارخيية ،هذا املوقف املتشكك مبالغ فيه فريى أن جورجيو ليفي دال فيداأما 

ليست أوثق، وال أضعف، من أية رواية ) اجلاهلية األخرية(عن بالد العرب يف عصورها الوسيطة 
 ا خري–  من بعض الوجوه  –ا بل إ.أخرى عن أي عصر تارخيي يعوزنا فيه الدليل املباشر 
وليس بني أيدينا كل ما كتب عن اجلاهلية . منها، بالرغم من أا ال خلو من الفجوات واألخطاء

العربية يف القرنيني الثاين والثالث اهلجريني، إذ أن مؤلفات كثرية قد ضاعت، ومل يبق من الكتب 
ايات ذات جانب واحد، فبدال وأن أكثر الرو  وأهم من ذلك…األخرى غري قطع وخمتارات 

تقدمي تفسري : من أن ترمي الرواية التارخيية إىل التسجيل الشامل للماضي، أصبح هلا ثالثة أهداف
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إلشارات تارخيية معينة يف بعض سور القرآن، وشرح احلوادث التارخيية يف الشعر القدمي،وأخريا 
ة ألكثر األسر البارزة وذكر خدمة العزة القومية ومطالب أشراف العرب ووضع أنساب واسع

  )1.(مفاخر قبائلهم

  
  .جهود علماء اللغة يف جرح وتعديل الرواة ـ هـ  

إن كان هؤالء الرواة ذه األخالق، وقد اختص بالذكر علمني من أعالم الرواية ومها 
خلف األمحر ومحاد الراوية، ومها إن ذكرا ذكرت الرواية كلها، أمل يسمع الدكتور بعلم اجلرح 

والذي طال املشهور منهم واألقل  والتعديل، الذي استعان به علماء اللغة كعلماء احلديث ؟
كان علماء اللغة كعلماء احلديث يف فقد . فاألمور مل ُتترك هكذا دون متحيص وتصفية. شهرة

مسألة اجلرح والتعديل، فعدلوا كثريا من الرواة، سواء ممن استفاضت شهرهتم يف هذا الفن، كأيب 
رو بن العالء، واألصمعي، وأيب عبيدة، وأيب زيد األنصاري، وكذا الكسائي، والفراء، وابن عم

وكما عدلوا الرواة فقد جرحوا البعض منهم، . أو ممن مل يشتهروا، وهم كثريون. األعرايب
ونقتصرعلى ذكر ثالثة منهم ممن اشتهر بنحل الشعر، حىت أصبحوا علما على ذلك، إذا ما 

خلف األمحر، ومحاد الراوية، وحممد بن إسحاق : حن، وهؤالء الثالثة هم ذكروا ذكر الل
صاحب السرية، وهذا األخري مل يكن مشتهرا برواية الشعر، ولكن برواية األخبار والسري، وهو 
يعترف بقصر باعه يف الشعر، ولذلك فهو يرويه كما يسمعه، وإن كان ابن سالم مل يعذره يف 

كان ممن أفسد الشعر وهجنه ومحل كل غثاء منه، حممد بن إسحاق و" :حيث قال فيه) 2(ذلك 
: قال الزهري . بن يسار موىل آل خمرمة بن املطلب بن عبد مناف، وكان من علماء الناس بالسري

ال يزال يف الناس علم ما بقي موىل آل خمرمة، وكان أكثر علمه باملغازي والسري وغري ذلك، 
ال علم يل بالشعر أوتينا به فأمحله، ومل يكن : يعتذر منها ويقولفقبل الناس عنه األشعار، وكان 

ويذكر عنه ابن سالم أنه ساق أشعارا كثرية للنساء فضال عن الرجال، وتعدى ". ذلك عذرا له 
ذلك إىل عاد ومثود فكتب هلم أشعارا، مث يرد عليه بأن عادا ومثودا أهلكهم اهللا، ومل يبق منهم 

  ) .3)(وأَنَُّه أَهلَك عاداً اُْألولَى وثَُموداً فَما أَبقَى:(من باقية، قال تعاىل 
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استغلها تالميذ   بني املفضل ومحاد منافسة شديدة رمبا بلغت حد اخلصومة واالهتام،كانت
املفضل ورووا عنها األخبار يتهمون محادا ويقوون من مكانة أستاذهم املفضل فتقوى بذلك 

على ما يروون من أنه ثقة كثري الرواية ـ ا فلعلها كانت ألن املفضل أما املنافسة بينهم. مكانتهم
للشعرـ كان ال حيسن شيئا من الغريب وال من املعاين وال تفسري الشعر، وإمنا كان يروي شعرا 

، )2(ات العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيهم غأما محاد فقد كان عاملا بل) ". 1(جمردا 
فكان محاد إذن يروي ما مل ). 3(أيام العرب وأخبارها وأنساا ولغاهتاوكان من أعلم الناس ب

  )4.(يكن يرويه املفضل، ويعرف ما مل يكن يعرفه، فاهتمه بالتزيد بل اهتمه بالوضع والنحل
كان  وقد اهتم محاد بأنه لكثرة علمه بلغات العرب وشعرهم ومذاهب الشعراء ومعانيه،

ولكن هذا اخلرب . دخله يف شعره وحيمل عنه ذلك يف اآلفاقينظم الشعر يشبه به مذهب رجل وي
 .يصور لنا محادا ثقة فيما يروي ألن خلفا يعترف بأنه كان يأخذ منه الصحيح من أشعار العرب

هذه : حنن منيل إىل أن نعد أكثر من اهتم به محادا موضوعا، دعت إىل وضعه عوامل عدة منهاو
ة والكوفة، ومنها تلك املنافسات و اخلصومات اليت كانت العصبية اليت كانت متأججة بني البصر

بني املفضل ومحاد ومنها العصبية السياسية، ومنها أن محادا كان يروي ما ال يعرفه غريه ،و حيفظ 
ما ال حيفظون فاهتموه بالتزيد والوضع، وقد ساعد على كيل هذا االهتام له وتضعيفه وجترحيه أنه 

  ) 5"(مفضوح احلالكان ماجنا مستهترا بالشرب 

  
   .لـالنحراب وـعاَأل ـ و

صبح من ه أيعترف ابن سالم بوجود النحل من طرف الرواة ألغراض متعددة، إىل درجة أن
لكن مع ذلك فقد استطاع .العسري على الرواة أن مييزوا بني الشعر الصحيح والشعر املنحول

بسبب اختالطهم وروايتهم بعض الرواة الذين أصبح الشعر عندهم صنعة كسائر الصناعات، 
    .  للشعر، أن يغربلوا الشعر الصحيح من املنحول
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عراب، حيث كان الرواة يذهبون إليهم من األسباب اليت ذكرها العلماء لنحل الشعر األف
يف البادية، أو خيتلطون م يف األسواق، وخاصة يف سوق املربد، وملا أحس هؤالء األعراب 

ة اللغوية، أخذوا يدجبون القصائد ليلقوها على مسامع الرواة ألغراض بأمهية ما ميلكون من املاد
وهؤالء األعراب هم الذين ). 1(إرضاء السائلني، أو إظهار الفصاحة، أو طلبا للعطاء : شىت منها 

كان يشكل شعرهم على الرواة، فال يستطيعون متييز املنحول منه من الصحيح، كما يقول ابن 
:" قص علينا ابن سالم قصة أحد األعراب وهو ينحل الشعر أباه، قال وقد ). 2(سالم اجلمحي 

أخربنا أبو عبيدة أن ابن داود بن متمم بن نويرة قدم البصرة يف بعض ما يقدم له البدو من اجللب 
فأتيته أنا وابن نوح العطاردي، فسألناه عن شعر أبيه ) من قرى البصرة( واملرية، فرتل النجيب
اجته وكفيناه ضيعته، فلما نفد شعر أبيه جعل يزيد يف األشعار ويصنعها لنا، متمم، وقمنا له حب

وإذا كالم دون كالم متمم وإذا هو حيتذي على كالمه فيذكر املواضع اليت ذكرها، والوقائع اليت 
فرغم أن هذا األعرايب كان ممن ذكرهم ابن سالم ). 3"(شهدها، فلما تواىل ذلك علمنا أنه يفتعله

اكتشاف شعرهم املنحول، فإن هذين اجلهبذين قد توصال إىل معرفة كذبه على أبيه، يف صعوبة 
وذلك بسبب كثرة روايتهم واختالطهم بالشعراء، حىت أصبحوا حيسون بالصنعة إحساسا، كما 

 :فه أهله كسائر الصناعات، مث قاليقول ابن سالم يف باب آخر بعدما ذكر أن الشعر صناعة يعر
  )4"(سة لتعدي على العلم به، فكذلك الشعر يعرفه أهل العلم بهوإن كثرة املدار" 

شعراء مل تفسد ذمتهم أبو عمرو الشيباين هناك رواية للكويف مل يكن أقل حظا من صاحبيه 
كان جيمع شعر القبائل حىت إذا مجع شعر قبيلة كتب مصحفا . هذين يف الكذب واالنتحال

أنه كان ثقة لوال إسرافه يف شرب اخلمر، وهو  ووضعه يف مسجد الكوفة ويقول خصومه. خبطه
 مجع شعر سبعني قبيلة  كان يؤجر يأجر نفسه للقبائل جيمع لكل واحدة  الذيأبو عمرو الشيباين

والعجب أن رواة مل تفسد مروءهتم ومل يعرفوا بفسق وال ) 5.(منها شعرا يضيفه إىل شعرائها
  :لعالء يعترف بأنه وضع على األعشى بيتاجمون وال شعوبية قد كذبوا أيضا، فأبو عمرو بن ا
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  ) 1(من احلوادث إال الشيب والصلعا           وأنكرتين وما كان الذي نكرت
إنه كان : يرمي املؤلف أبا عمرو الشيباين بالكذب واالنتحال، ويقول ان خصومه يقولون

، يأىب لسانه إال أن ثقة، و املؤلف الذي مل يلق من أثر أيب عمرو إال ما نقله خصومه أو مريدوه
:  من قذف هذه الراوية الذي يقول عنه خصومه  املِِؤلفعما استند!يصفه بالكذب واالنتحال 

إنه ثقة ، سلوه ، فال جواب له إال أن أبا عمرو روى شعرا جاهليا، والشعر اجلاهلي كعنقاء 
  .مغرب ال حيوم إال يف خيال بعيد

، فإنه سيحيلكم مرخلاعمرو بأنه كان يشرب ته على أيب سلوه عما استند إليه يف شهاد
إنه كان يشرب النبيذ، والفرق بني النبيذ واخلمر معروف بني الفقهاء، : على كتب تقول لكم 

ولعل املؤلف يدري هذا الفرق واستبدل يف عبارته النبيذ باخلمر ألنه يعمل لغري التاريخ، . واألدباء
ج ديكارت أن يضع الكلمة بدل األخرى إذا كانت والعامل على تغيري التاريخ يسوغ له يف منه

 إجيار عامل كأيب عمرو نفسه للقبائل يف عمل  إنأوىف وأض بالغرض الذي يغري من أجله التاريخ
يستدعي االتصال بطائفة من الشعراء ليس باألمر الذي يقع دون أن يشعر به أحد من خصومه 

لشعراء على أن يضعوا له قصائد يضيفها إىل  وهل ميكن أحدا اليوم مناجاة بعض ا،أو منافسيه
قوم آخرين، فينفقوا أوقاتا طويلة يف إنشاء هذه الدواوين ويبقى أمرها مطويا عن سائر الناس وال 

  )2(تلقط نبأه أذن واعية ؟
كان كلما مجع أشعار قبيلة وأخرجها للناس كتب مصحفا وجعله يف مسجد الكوفة، فهل 

 بعمل ديين كهذا يسرف يف شرب اخلمر والرجل عاش أكثر من يعقل أن من يقرن عمله األديب
وليست هذه خالل املدمن الذي يسرف يف شرب …مائة سنة وكان يكتب بيده إىل أن مات 

  )3."(اخلمر
حتدث املؤلف عن األعراب الذين يرحل إليهم رواة األمصار ليسألوهم عن الشعر كما

رص األمصار على هذه البضاعة احندروا إىل والغريب، وزعم أن هؤالء األعراب ملا أحسوا ح
  .األمصار يف العراق خاصة فنفقت بضاعتهم
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أمساء طائفة من فصحاء األعراب الذين نزلوا من البادية إىل احلضر، ومل  ذكر بعض املؤلفني
يرموهم بالكذب فضال عن اإلسراف فيه، فما كان أولئك األعراب إال كسائر الطوائف يكون 

الغيب، والثقة، وغري الثقة، وقد رأينا يف الباحثني الذين هم أعرف بأحوال هؤالء فيها األملعي، و
األعراب من املؤلف من يصف بعضهم بالثقة والعلم ، قال أبو الطيب اللغوي يف احلديث عمن 

وعن مجاعة من ثـقاة األعراب وعلمائهم مثل أيب " روى عنهم أبو زيد وأبو عبيدة واألصمعي 
ة وأيب البيداء وأيب خرية وامسه أباد بن لقيط وأيب مالك عمرو بن كركره مهدية وأيب طفيل

صاحب النوادر من بين منري ، وأيب الدقيش األعرايب وكان أفصح الناس، وليس الذين ذكرنا 
" وقال يف احلديث عن أيب عمرو الشيباين " دونه، وقد أخذ اخلليل عن هؤالء واختلف إليهم 

هم وأكثرهم أخذا عن ثـقاة األعراب أبوعمرو اسحاق بن مرار ومن أعلمهم باللغة وأحفظ
أم مسرفون يف الكذب، : أم ثقلت، ويقول املؤلف عنهم: الشيباين  يقول الرواة عن طائفة

  )1( هذه الطائفة القليلة من املستنرين" ومن مل يتابعه على هذه الشهادة أخرجه من حساب 
كان …بصورهتم البدوية لتخلص هلم صفة األعرايبجاهد أكثر األعراب يف االحتفاظ لقد 

عليهم أن جياهدوا يف احلفاظ على وجههم البدوي من أجل حاجة الناس إليهم يف تصحيح اللغة 
  )2.(واستقائها، واملباهاة ذه العنصرية

أن يتجهوا إىل ب ئة عن الشواكان على الطالبني الذين يلتمسون العربية خالصة بعيد  
 حيتمل أن يدركها شوب أو زيف لبعدها عن األطراف، وأمثال هؤالء ال يطوع البادية اليت ال

  .لسام على غري ما فطروا عليه
هذا االنعزال الذي يوحي أن األعرايب يف البادية العميقة مل ينتقل من مكانه ومل يتأثر   

 اغترب لسانه بغريه، بل منهم من ارتضى ذلك عن عمد خمافة أن يصل الشوب إىل لسانه، فال
  .وال مسح للغريب باإلقامة عنده أكثر من ثالث ليال

وتوقفوا فيه عند اية القرن الثاين وقالوا إن  وإذا أمسك الرواة عن التلقي عن األعراب،"  
األعرايب ال يستمسك بلغته بعد هذه الفترة، فنحن ال نعرف صاحب هذا الرأي وال نستطيع أن 
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املوافقة عليه، وإذا كان بعض األعراب قد الن جلده ووهنت نأخذ على العلماء موثقا باتباعه و
  )1."(سليقته فال ينحسب هذا حكما عاما على مجيع األعراب

 كل شيء يف حياة املسلمني يف القرون الثالثة األوىل كان يدعوا إىل يرى طه حسني أن  
 ، واحلياة السيئة حياة انتحال الشعر وتلفيقه سواء يف ذلك احلياة  الصاحلة حياة األتقياء والربرة

  ) 2.(الفساق وأصحاب اون
العارفون بتاريخ  صدرهم األول ال يقبلون هذا الذي يقوله املؤلف من أن كل شيء يف 

أكرب جناية على التاريخ واملنطق، فإن فهذا حياة املسلمني كان يدعو إىل انتحال الشعر وتلفيقه، 
لكن التاريخ حيدثنا بأن الذين كانوا حييون حياة مغزى هذا أنه ليس هناك أتقياء وال بررة، و

األتقياء والربرة غري قليل، وحيدثنا علم النفس بأن التقي البار ال يتأثر بشيء من تلكم األسباب 
  )  3.("طناع شعر وإضافته إىل غري قائلهتأثرا يدعو إىل اص

النظر يف يرجع كان  و قد وقع انتحال يف الشعر العريب وقد كفانا القدماء معظم شره،لقد 
  : يف رواية الشعر إىل جهتني

أوهلما جهة ما يترتب عليها من إثبات لغة أو تقرير قاعدة، ومطمح أنظار العلماء يف ـ 
هذا أن يثقوا بأن املروي قد صدر من عريب فصيح، وال يعنيهم بعد هذا أن يكون قائل البيت 

أوإسالميني، وال ميس غرضهم بسوء أن يكون امرؤ القيس أو ابن ميادة أو ما بينهما من جاهليني 
البيت منحوال مىت تلقوه من عريب مطبوع، وهلذا جندهم يستشهدون بالبيت مع اختالف الرواة 

  .يف قائله
  .ثانيهما جهة صلة الشعر بقائله وصحة نسبه إليهـ 

يناهلا    يقوم النظر يف اجلهة األوىل على أساس جيعل اللغة وحنوها وبياا مبنعة من أن 
فإن أهل العلم يوم قاموا لتدوين اللغة وتقرير قواعدها وجدوا ألسنة . كاتب بفساد أو حتريف

العرب على هلجتها األوىل ومل تزل مأخوذة باللغة الفصحى فكانوا يتلقون شعرها ونثرها ممن 
  . غريهم أنفسهم أو رووا لك ما قاليتكلمون بفطرهتم العربية اخلالصة ، سواء أنشأوا الكالم من
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فمدار ما يعتد به يف أثبات كلمة أو تقرير قاعدة لغوية على أن يسمعه الثقة من عريب 
ومن هنا عين علماء العربية بالبحث عن حال الرواة وفصلوا القول فيما يرجع إىل الثقة . فصيح

هم طبقة من يوثق م ويطمأن إىل روايت: م أو الطعن يف ذممهم، وجعلوا علماء اللغة طبقتني
كاخلليل بن أمحد وأيب عمرو بن العالء واملفضل الضيب واألصمعي وسيبويه والكسائي والنضر بن 
مشيل وأيب عمرو الشيباين وأيب سعيد البغدادي وأيب اخلطاب األخفش والفراء وأيب زيد األنصاري 

ينفردون  مبا  على استقامة ومل يثق الناساألعرايب مل يكونواوأيب عبيد القاسم بن سالم وابن 
 بكر بن دريد وأيب عمرو املعروف بغالم ثعلب ، ومنهم من يثقون بروايته يببروايته كاجلاحظ وأ

ويرمونه بشيء من الغفلة يف الرأي كما وصف أبو منصور األزهري يف مقدمة هتذيبه حممد بن 
  .مسلم الدينوري

 من الرواة إىل وجه     أما اجلهة الثانية وهي صلة الشعر بقائله فقد نظر فيها احملققون
: تشهد آثاره بأنه كان دقيقا قيما، وقد مسعتم قول ابن سالم فيما يزيده بعض الرواة من األشعار

وإمنا عضل م أن يقول . وليس يشكل على أهل العلم زيادة ذلك، وال ما وضع املولدون" 
بعض اإلشكال الرجل من أهل البادية من ولد الشعراء، أو اجلل ليس من ولدهم فيشكل ذلك 

وال أحسبهم إال أم كانوا يصرفون يف نقد هذا الذي يشكل عليهم بعض اإلشكال أشد )".1(
عنايتهم، وذا عرفوا ما ينحله ولد متمم بن نويرة وما ينحله ولد األغلب العجلي ، وقال حيي 

  )   2(عإن رواة الشعر ساعة ينشدون املصنوع ينتقدونه ويقولون هذا مصنو: بن سعيد القطان 
    ومن أثر نظرهم يف هذا الوجه من النقد أم ينبهونك للشعراء الذين محل عليهم شعر 

، وينكرون د وعلقمة، وينكرون القصيدة تارةكثري كبشر بن أيب خارم واألغلب العجلي وعبي
وقد ينفون من شعر الشاعر كل ما يرويه راو بعينه، كما . البيت منها أو األبيات تارة أخرى

 .كر صاحب األغاين الشعر الذي يورده ابن الكليب لدريد بن الصمة وقال إن التوليد بني فيهأن
وقد ختتلف الروايات يف نسبة الشعر إىل قائله فيذهبون يف ترجيح إحداها مذاهب تشهد بأم 

  .كانوا يعنون ذه اجلهة، ويصرفون إليها من جمهودهم قسطا كبريا
  :م يف معرفة انتحال الشعر طريقتني    وقد أشرنا فيما سلف أن هل
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أخبـرين أبو إسحاق :  طريقة النقل كقول اجلاحظ يف أبيات تنسب ألوس بن حجرـ
أا ألسـامة صـاحب روح بن أيب مهـام وهـو الذي كان ولدها، وكما يقول ابن سالم 

نة أن قدامة بن وأخربين أهل العلم من أهل املدي: يف بيتني يرويهما الناس أليب سفيان بن احلارث
  .عمر اجلمحي قاهلا وحنلها أبا سفيان

 يف ي طريقة العلم حبال الشاعر، كنسجه الذي ميتازبه عن من عداه، مثلما قال األصمعـ
أو من جهة خمالفته  امرؤ القيس ال يقول مثل هذا، وأحسبه للحطيئة: شعر ينسب المريء القيس

  :كون بيتلشيء عرف عنه يف حياته كما أنكر األصمعي أن ي
     فتوسع أهلها أقطا ومسنا           وحسبك من غىن شبع وري 
  :  المريء القيس، ألنه مل يلتئم مع حال من يطلب امللك ويقول

   املال من قليل  ولوأمنا أسعى ألدىن معيشة        كفاين ومل أطلب 
   أمثايل ؤثلامل ولكنما أسعى ـد مؤثل         وقد يدرك اد 

نكر مع هذا أن مير على الثقة النقاد شيء من الشعر فينتبه النتحاله من جييء من بعده، وال ن
ومثال هذا قصيدة قيس بن احلدادية اليت رواها أبو عمرو الشيباين وأوردها صاحب األغاين يف 

وخيفف التبعة عن أيب عمرو أنه . هذه القصيدة مصنوعة والشعر بني التوليد : ترمجة قيس وقال
  ".وزعموا " لقصيدة يف سياق  قصة صدرها بقوله روى ا

 النبهاء ومل ميسه أحد منهم بنقد تاالثقأولئك     وصفوة املقال أن الشعر الذي يرويه 
  )  1.(فإننا نقبله على أنه شعر من نسبوه إليه إىل أن تقوم على انتحاله بينة
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  الفصل اخلامس
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    .ية طه حسني ومنهج الشك الديكاريت رؤ– 1
  

كد أن تؤ ،هج الديكاريتعليها املن  القواعد اليت يقومإن : أ ـ أسس منهج ديكارت
اليت انعكست مباشرة على إدراك ، طه حسني حينما أقبل على نقد املناهج التعليمية اجلامدة

 ظلت ،ذه األداة البحثية اجلديدة ىل البحث يف هوية الشعر اجلاهليوصول إمفاهيم األدب وال
مدارسنا حيث هي وظل األدب فيها مثقال ذه األغالل والقيود، حمتكرا يف هذه اجلماعة اليت ال 

ن أوقد كدت ، ن حتي، وإمنا هي مضطرة بطبيعتها إىل السكون واجلمودأن جتدد وال أتستطيع 
  ) 1(.فلن يستطيع األدب العريب أن يأخذ من احلياة حبظه املقدور لهأملي كلمة املوت 

يستند جرد من كل االلتزامات السابقة، وعلى العقل والتيقوم املنهج الديكاريت باألساس 
 مجلة من القواعد اليت تساعد الباحث يف معاجلة النصوص األدبية وغري األدبية للوصول إىل إىل

مينات جاد ا الواقع سواء يف شكل من األشكال يدفع الباحث  بناء على فرضيات وخت،حقائق
ذا املنهج قواعد هل  و،سالح الباحث يف كل األحوال العقالنية ،إىل التساؤل عن حقيقة األشياء

  :اقترحها ديكارت ليهتدي ا العقل يف الوصول إىل احلق و هي
أي أن ، ن أنه كذلكأال نقبل قط شيئا على أنه حق من غري أن نكون على بينة م ـ

 قضايانا من احلكم أكثر مما يتمثل للعقل متثال هو من التميز نمِّض وأال ُن،نتجنب العجلة واهلوى
  .والوضوح حبيث ال يبقى لدينا للشك فيه جمال

ا يتطلبه حل املشكلة من أن جنّزئ كل مشكلة منتحنها إىل أكرب ما ميكن أو إىل م ـ
  .زاءاإلج

نا على ترتيب ونظام مبتدئني بأبسط األشياء وأسهلها معرفة لنرتقي أن نسري يف تفكري ـ
  .بالتدريج إىل علم أعقدها

 حبيث نكون ،أن نقوم يف كل حالة بتعداد هو من الكمال، وباستعراض هو من السعة ـ
  .)2( على ثقة من أننا مل نفلت شيئا
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كلي ملا يعرف الكتاب نالحظ أن فكرته األساسية تقوم على رفض شبه  بالعودة إىل
أن "  يصرحف ،بالشعر اجلاهلي انطالقا من املنهج الذي تسلح به منذ البداية وبشجاعة نادرة

ثل حياة مي ومنحول بعد اإلسالم، فهمنا إ وليس جاهليا اهلي اجلدب األ نالكثرة املطلقة م
  )1(."ياة اجلاهلينيحل هلي متثناملسلمني وميوهلم وأهواءهم أكثر م

ني بعد تطبيقه ملنهج ديكارت إىل أن األدب اجلاهلي منحول بعد توصل طه حسلقد 
  ؟تديكار مبنهج اإلسالم، فإىل أي درجة طبق املؤلف هذا املنهج؟ وما مدى تأثره

مقارنة بني الشك كما مارسه طه حسني، صاحب  عقدالبد من لإلجابة عن هذا السؤال 
أن مثة فارقا فتبني ". هلداية العقلقواعد "والشك كما مارسه ديكارت صاحب " الشعر اجلاهلي"

أساسيا بني نوعي الشك، وهو أن الشك الديكاريت يستهدف معرفة موضوع البحث معرفة حتيط 
مبا هو جوهري و يقيين فيه، يف حني أن الشك يف صحة الشعر اجلاهلي يتسم بالطابع السليب 

منهجيا ألنه على وجه وينتهي إىل زوال البحث و تالشيه، لقد مسي منهج الشك الديكاريت 
 وليكتشف ما صارمالتحديد جمرد أداة يصطنعها العقل حبرية ويستخدمها وفقا لترتيب منطقي 

وهو شك قائم على اإلرادة وليس نابعا من حالة . نعرفه على حنو واضح ال يتطرق إليه أدىن شك
اسنا ختدعنا فديكارت يشك يف وجود العامل اخلارجي نظرا ألن حو. نفسية أو جتربة وجودية

وألننا نتوهم يف أحالمنا وجود أشياء ليست قائمة يف الواقع وال يرى أن العامل اخلارجي  أحيانا
وإمنا يعتره كما لو كان غري موجود أو يفترض  ذلك على سبيل اجلدل بصفة مؤقتة ، غري موجود

جود العامل اخلارجي ومن هنا كان يف استطاعته أن يقيم و، مر أن يتبني أسس اليقني يف هذا األإىل
  .)يف نظره(على أسس ال يتطرق إليها الشك 

أما شك طه حسني كما مارسه يف دراسة الشعر اجلاهلي، فهو أقرب إىل الشك الذي   
 لقد بالغ يف .ىل إنكار موضوع البحث أنكاراميلك نفس صاحبه ويستغرق فكره فينتهي به إ
لشعر اجلاهلي، فهو يرى أن الشعر اجلاهلي ال تقدير األسباب اليت تدعو إىل االرتياب يف صحة ا

ن مل حياول البحث ع. دينية وعقلية واقتصادية وسياسيةميثل ما كان للعرب قبل اإلسالم من حياة 
أن تفكري طه حسني يف هذا ومعىن هذا ... أي استثناء قد خيرج عن هذا التعميم وينفي صدقه 

                                                 
  .65ص ،)مصدر سابق(يف األدب اجلاهلي - 1



 151

 )1(.سلم للشك و أمهل البحث عن دواعي اليقنياال قد غلبت عليه االعتبارات السلبية فاست
أن الكثرة املطلقة مما نسميه : " ومن مث كانت النتيجة اليت انتهى إليها سلبية إىل حد بعيد وهي

  ..." أدبا جاهليا ليس من اجلاهلية يف شيء، وإمنا هي منحولة بعد ظهور اإلسالم 
ل هلم أم ال زهريني حني قالقد ادعى طه حسني أنه يستخدم منهج ديكارت ليغيظ األ  

فهو أول ..فالغرب معذورون حني ينسب بعض تلك القواعد إىل ديكارت ...يعرفون هذا املنهج
من أظهره عليها، ولكن ما عذر طه حسني حني ينسب إىل ديكارت منهجا سبقه إليه الغزايل، 

  .للغرب تابعالغزايل يف النظر، أم ألن الغرب نسب وهو  بل مذهأألن الدكتور كان جيه
سبقه الغزايل على األقل  قواعد النظر، عرف بامسه منماوالواقع أن ديكارت مسبوق إىل 

" املنقذ من الضالل"فقد تبني أن ديكارت قد قرأ ترمجة كتاب ... وقد سبقه قبل ذلك بقرون 
اهلامش لإلمام الغزايل، وأشار على نسخته اخلاصة املوجودة يف مكتبته املهداة إىل السربون على 

قد تصدى له الغمراوي خريج و )2) (اختاذ الشك طريقا إىل اليقني(أمام عبارة الغزايل عن 
كامربيدج أن ما قدمه ليس هو منهج ديكارت، كما ترجم األستاذ اخلضري كتاب ديكارت 

لقد نسب طه ... كد أن ما قدمه طه حسني ليس هو منهج ديكارتِؤلي" مقال عن املنهج"
     لديكارتهذا املنهجحسني 

ويف ذلك املسعى لفت انتباهنا إن مل نقل جرنا إىل الوقوف على الوضع النقدي يف ذلك 
 إىل ما يعرف بأنصار القدمي وأنصار اجلديد، حيث - وهي مبثابة تقوية لرأيه النادر-الوقت 

يري حيث تركه القدماء ال يناله تغء ي كل شونيدعوصف أنصار القدمي باملطمئنني الراضني الذين 
 القدماء، ها قالمل  شيئا واطمأنوام مل يغريوا يف األدبفإ ، إال مّسا رفيقاًهوال تبديل، وال ميس

مذهب وهو ، األدب باب االجتهاد كما أغلقه الفقهاء يف الفقه واملتكلمون يف الكالم يف وأغلقوا
 )3(.قبول ما قال القدماء يف األدب وتارخيه

ن طريقهم بأ  ـ وهو أحدهم ـوا املذهب الصعبووصف أنصار اجلديد الذين اختار
 عقوال جتد يف الشك لذة ويف ، ألن هللا منح هلموهم مل يرزقوا هذا اإلميان واالطمئنان ،معوجة

                                                 
، 4ع ، الد الثالث، 2ج  ـ راجع طه حسني وديكارت، عبد الرشيد الصادق حممودي، جملة فصول، األدب املقارن  1
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ندي، منار اإلسالم، جملة إسالمية ثقافية  نظرية ديكارت ومنهج الشك الفلسفي يف كتاب األدب اجلاهلي، أنور اجل- 2

 .48 ـ 42، د ت، ص5ع ،) مؤلفات يف امليزان(شهرية، تصدرها وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف، الكويت ،
  .109 ص،)مرجع سابق (،الشهاب الراصد - 3



 152

رأسـا على عقب، وأخشى إن مل ميح أكثره  القدمي  العلمونفيقلب )1(، القلق واالضطراب رضاً
 ،ىل ما قال القدماء، وإمنا يلقونه بالتحفظ والشكهم ال يطمئنون إ ف)2(، أن ميحو منه شيئا كثريا

ولعل أشد ما ميلكهم الشك حني جيدون من القدماء ثقة واطمئنانا وهم يريدون أن يدرسوا 
ونتائج هذا املذهب  مسألة الشعر اجلاهلي، فيتجاهلون إمجاع القدماء على ما أمجعوا عليه

الناس  يراه  فيماهشك آخر بنها إىل أي شيء إىل الثورة األدبية أقرب م ألاعظيمـة، اـدد
مذهب هذه الطائفـة مذهب أنصار اجلديد،  ا أمجع الناس على أنه حق الشك فيه و مبيقينا،

القليلة من املستنريين الذين هم يف حقيقة األمر عدة املستقبل وقوام النهضة احلديثـة وذخـر 
  .األدب اجلديد

ذكر يمث يستعرض مذهب الشك الذي تبناه،  ويف معرض حديثه عن القدمي واجلديد 
 لينري دربه يف تعامله مع رأيه النقدي هذا وكأنه أدرك الغضب ،األسباب اليت دعت لنحل الشعر

 ويبدي استعداده لتحمل دينية،والزوبعة اليت سيثريها رأيه هذا يف األوساط الفكرية والسياسية وال
ريد بل يتعرض لألذى، يب أن حي ن العلماء وال مهزعم أن بأنه ال ي حيث يقول،كل تبعات رأيه

 ما أنتهي نعالك حيب التفكري والبحث و إ مع ذله ولكن،تذوق لذات العيش يف دعة ورضايأن 
  .، دون االكتراث بسخط الناس أو رضاهم بعد البحث والتفكري للناسإليه

،  اجلاهلييف قيمة األدبه امللح يف هذا احلديث هو شكالقارئ به ئ يفاجئ   فأول شي
ما  ذلك أن،  يكن يقينا فهو قريب من اليقنين مل إءيإىل شاألمر  هانتهى بفبعد التفكري والتدبر 

فهي ،  بعد ظهور اإلسالم)3(ة نسميه أدبا جاهليا ليست من اجلاهلية يف شيء، وإمنا هي منحول
  )4(. أكثر مما متثل حياة اجلاهليني املسلمنيإسالمية متثل حياة

                                                 
  .64 ص ،)مرجع سابق (،"يف األدب اجلاهلي" النقد التحليلي لكتاب - 1
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  ."يستخدم كلمة حنل وليس انتحل
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 "يف الشعر اجلاهلي"ه صادرة كتابمب ىنتها طه حسني هذا قد أثار جدال وإن كان رأي
وحقه يف االختالف مع غريه يف الرأي،  وبعض مؤلفاته األخرى مبعىن مصادرة رأيه ومنهجه،

مع ما كان من مناصرة الرجل من قبل النقاد األحرار  ومن مث كان مصريه العزل من اجلامعة
  )1(.وا معه يف العقالنية الديكارتيةن ختندق الذيـ حسب رأيه  ـاملستنريين

  

  . اختيار منهج ديكارتطه حسني واملربرات النقدية يفب ـ 
 لقد الحظ طه حسني عقم املناهج التقليدية يف تنوير القارئ العريب خاصة حول مرحلة 

دوات اجلاهلية، ملا دار حوهلا من جدل منذ العصر العباسي إىل اليوم، ورغبة منه يف تطوير األ
النقدية العربية اليت مل تربح مكاا يف ظل املناهج الدراسية التقليدية، وحماولة منه يف زعزعة 
املسلمات دف غربلة التراث الشعري، ارتأى أن ينهج منهج الفالسفة الغربيني يف استقصاء 

أصبح مسلك الباحثني الفالسفة وغريهم من حقيقة الشعر اجلاهلي، هذا املنهج الذي 
 حيث مل يعد هناك من يتجاهله لسعة إمكانياته البحثية القادرة .تخصصات األخرى يف الغربال

  .على الوصول إىل احلقيقة املتوارية وراء الظنون
 يف هدوء حىت ال يثري غبار اجلدل، ألنه أدرك شراسة املعركة منذ ئ يلفت طه حسني القار

ن أصحاب العلم والفلسفة فيما يتناولون من  البحث مسلك احملدثني ماهذ لك يفسيسنه أ بالبداية
      )2(.العلم والفلسفة

وتشهريا باملناهج السابقة وتعريضا بتقصري من سبقه يف استكناه احلقيقة املعرفية والعلمية 
وغربلة التراث مما حلقه من اشتباه وتقّول، يؤكد بأنه سيستعمل املنهج الديكاريت ألول مرة يف 

ويبني بأن ) 3(. يف أول  العصر احلديث الذي استعمل ن حقائق األشياءللبحث عاألدب العريب 
ديكارت  منهـجف ، يصلح ملعارف كثرية؛وإمنا هو فلسفيهذا املنهج ليس خاصا باألدب فقط 

ليس خصبا يف العلم والفلسفة واألدب فحسب، وإمنا هو خصب يف األخالق واحلياة االجتماعية 
ى ديكارت لدراسة تاريخ األدب والنقد و لدراسة هذه هل يصلح الشك املنهجي لد. أيضا

  املعارف كلها؟
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يبدو أن الشك الديكاريت ال ميكن أن ينقل إىل ميدان كميدان تاريخ األدب ويظل   
 فيه من نظام وتسلسل فمنهجية الشك الديكاريت ترجع إىل ما. منهجيا باملعىن الدقيق للكلمة

ظام مل يفرضه ديكارت فرضا وإمنا هو نابع من طبيعة  مرحلة اليقني، لكن النىلإحبيث ينتهي 
هذا الترتيب  غري أن لقد شك مثال يف معارفنا احلسية مث شك يف معارفنا الرياضية ،موضوعه

راجع إىل أن هناك فارقا حقيقيا بني هذين النوعني من املعرفة، وإىل أن النوع األول أقل مناعة 
 جماله احليوي هذا إىل جمال النقد أو تاريخ األدب  مننهجفإذا أخرج هذا امل...من النوع الثاين 

فال بد هنا من االعتماد . أصبح من غري املمكن وصفه باملنهجية إال على سبيل التجاوز أو التشبيه
 صارما أو نابعا من على الشواهد والروايات وهي مادة غري متجانسة ال ميكن أن ترتب ترتيبا

 وأن يضفي عليها نوعا ،وأن يرجح بعضها على البعض، حصهاميداخلها، يستطيع الباحث أن أن 
لكن ملا كانت . من الترتيب أو النظام حبيث ينتقل من أبعدها عن الصدق إىل أكثرها رجحانا

املادة غري متجانسة وغري مترابطة من داخلها فإن احلديث عن شك منهجي  يف هذا اال ال بد 
      )1.(فف يف تعريف الفكرةأن ينطوي على شئ من التساهل و التخ

ويعزز اختياره مشريا إىل أن هذا املنهج يقوم على املوضوعية، وهو  يف نظرنا تعريض 
 القاعدة األساسية نصار الرتعة االعتقادية، إنئته، الذي يتبناه التقليديون من أباملنهج السائد يف بي

ن يستقبل موضوع حبثه خايل الذهن كان يعلمه من قبل، وأا هلذا املنهج هي أن يتجرد الباحث مم
 كان هذا قدف سخط أنصار القدمي يف الدين والفلسفة يوم ظهر،  رغم  و،مما قيل فيه خلوا تاما

ذا هل املميزالطابع بذلك هو دا فخصب املناهج وأقواها، وأنه جدد العلم والفلسفة جتديأ من املنهج
  .رالعص

هذا  رارساالعتقادي يصعب عليهم إدراك أويرى بأن أنصار القدمي أصحاب املنهج الظين 
لذا فهو يطلب منهم أن يربءوا من القدمي  ، حبكم أم خاضعون وراسفون يف أغالل القدمي،املنهج

  )2( أغالل العواطف واألهواء، حني يقرءون أو يكتبون أال يقرءوا هذه الفصول نوخيلصوا م
 يسعى إىل حترير العقل من سلطة عبد العزيز شرف يف هذا املذهب بأنه منهج تغيريييرى 

يفة املتلقي وحقه يف ظ والذي يصادر احلريات واآلراء ويلغى و،اآلخر املتحكم يف عملية التفكري

                                                 
، 1983، 4ع  ، الد الثالث، 2جـ طه حسني وديكارت، عبد الرشيد الصادق حممودي، جملة فصول، األدب املقارن  1
 .106ص
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 وأعلم أم ، إليك وإىل نفسيإليهم كما ينظر يرفض تقديس القدماء والسلف وإمنا ينظر ،األسئلة
سائل ذا املنهج وسيلة من وفكأن ه) 1(مثلي ومثلك جيدون وميزحون، حيسنون ويسيئون

 به طه حسني يف تغيري اتمع القدمي وقيمه اليت تقف باألفق العريب ماالستراتيجية احلضارية يتوس
وحىت يتحول األفق اجلديد إىل أن ينهل من الثقافات وأن يتحرر ، يف مكان دون األفق األورويب

حسني على بينة من خصائص لو كان طه  و)2(من التعصب السياسي أو الديين أو العنصري
  )3(البحث العلمي ملا غفل عن أن أمهها هو التقيد باحلقائق، ال التخلص من العواطف

وثقافتيهما حىت وإن تباين منحى كل من ديكارت وطه حسني يف طبيعتهما وبيئتهما   
  وطه أديبا ومؤرخا لألدب، وهي فروق فلسفية كبريةا ديكارت فيلسوفوتوظيفهما للمنهج، فإن

طه حسني مل يكن ليشك يف كون ديكارت استعمل املنهج للشك يف الوجود والعامل، بينما 
وجوده الشخصي أو وجود العامل من حوله، بل كان يكفيه أن يصرف هذا الشك إىل املوضوع، 

 بدال من أن يكون موضوع ،مما جعل هذا الشك يتخذ لديه صورة شك يف صحة الشعر اجلاهلي
  )4.(عامل كما هو احلال عند ديكارتهذا الشك الذات وال

ويصنف بعض الدارسني منهج طه حسني يف البحث عن مدى صحة الشعر اجلاهلي يف 
  :ثالث نقاط 

تضطلع النقطة األوىل برسم بنية مثالية للموضوع، تندمج فيها احلرية بتحول املوضوع ـ 
  .إىل ظاهرة تصلح للبحث العلمي

ذه البنية املثالية ال تنطبق على الشعر اجلاهلي، فيكون ويف الثانية يكشف املنهج عن أن هـ 
الشك يف صحته هو اخلطوة املنهجية الضرورية ما دام الشعر اجلاهلي غري حمقق لصفات الظاهرة 

  .اليت ترقى به إىل أن يكون موضوعا للبحث العلمي

                                                 
  تونس ،عبد اهللابن ، نشر وتوزيع مؤسسات عبد الكرمي  عبد العزيز شرف،طه حسني وزوال اتمع التقليدي -   1
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ري أو ويف النقطة الثالثة يكتشف طه حسني أن القارئ جزء ال يتجزأ من عملية التفكـ 
  يفترضالكاتب الذيالكتابة، فينتهي إىل أن القارئ املتحرر ذهنيا شرط ضروري إلكمال جهود 

 كما هو ،أنه استطاع أن يعيد تركيب موضوعه، حبيث جيعل فيه ظاهرة تقبل الدرس العلمي
احلال بالنسبة ملوضوع الشعر اجلاهلي، الذي اكتشف طه حسني يف بادئ األمر أن صورته 

 )1(. ال جتعل منه موضوعا صاحلا للدراسة العلمية، اليت طرح عليها عرب مئات السننيالتقليدية
 التفكيك و ولإلشارة فإن منهج ديكارت يف يد طه حسني يقوم على مبدأ اهلدم والبناء أو

  :وذلك التركيب
بأم جتنوا على  الشعر اجلاهلي ووصفه باملنتحل ووصف الرواةالشك يف صحة ـ ب
  .يةرخياحلقيقة التا
تربهن على عدم  بإعادة احليثيات التارخيية اليتو ذلك دة النظر يف الرؤية القدمية اإعـ ب

 .صحة هذا األمر
 . وباحث مستنريئدف حتطيمها وبناء قار لخلة البنية الفكرية لدى الدارسني،ـ خب

 )2(،زايل اإلمام الغ عنقد أخذ املبادئ اليت بىن عليها مذهبهن ديكارت البيومي أيعتقد 
 الذي يرى بأن السرقة عن الغزايل لكاتب الفرنسي شارل سومانحسب الرافعي وحسب ا

  )3(.ديكارت خبمسة قرون ونيفسبق  والغزايل  إىل درجة تكاد تكون العبارات واحدة،واضحة
الرؤية املنهجية اليت اختارها طه حسني أو بأن "يرى الكثري من مؤرخي األدب ونقاده   

 ما تزال تشكل أهم إسهام قدمه الفكر العريب احلديث يف مواجهة ،ها واحناز هلااليت انطلق من
 إال إذا أجنز العقل العريب ،لن يبلغ اتمع العريب أهدافه يف التحديث واملعاصرة فاتمع التقليدي،

لذي ال واتمع العريب حتقيق تلك الرؤية املنهجية يف قلب احلياة العربية، بدءا بتحديث اتمع ا
  ) 4"(يتحقق إال بتحديث وساطات احلياة

تصريح طه حسني أنه سيطبق منهج ديكارت دليل على أنه تأثر بديكارت، لكن ليس هلذه 
التصرحيات أي قيمة، املهم أن يثبت أنه فعال طبق املنهج الديكاريت، وقد أثبت ذلك ، صحيح أن 

                                                 
  .ص ، )مرجع سابق(،  قضايا وشهادات ـ 1
  .72، ص )مرجع سابق(  ـ موقف النقد األديب من الشعر اجلاهلي، 2
  .72ص ـ نفسه، 3

 ، طه حسني العقالنية الدميقراطية احلداثة، مؤسسة عيبال للدراسات والنشر كتاب ثقايف دوري، قضايا وشهادات،-  4
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 استطاع أن كما للشعر اجلاهلي، قدهنالىت تتجسد يف الشك  تظهر يف روح املنهج الديكاريت 
 شكال، بقواعدها األربع  ولكن النتيجة اليت توصل إليها من أن الشعر ديكارتيطبق نظرية 

فكيف نفسر اتباع طه حسني ملنهج .  ال تدحضاجلاهلي منحول ليست حقيقة علمية مطلقة
رف الباحث نفسه عقلي وعدم توصله للحقيقة العلمية، نعتقد أن الدراسة كانت مشوهة من ط

منذ البداية ألنه قّصر يف البحث يف حقيقة األدب اجلاهلي،ومل يرد إعادة بناء تاريخ هذا األدب 
بطريقة اإلخوة كروازيه يف تعاملهما مع تاريخ األدب اليوناين، منطلقا فقط من مجلة افتراضات 

        )1(.ومن شك الزمه منذ سنني طويلة كما يقول هو عن نفسه
  

   .رؤية املضادة ملنهج الشك الديكاريت عند طه حسني ال- 2
يف "  تعرض له كتاب طه حسني  مل يتعرض أي كتاب عريب ملالقد سبقت اإلشارة إىل أنه

صنف الكاتب يف خانات فكرية وسياسية ه من نقد وردود أفعال غاضبة، وبسبب" هلي اجلادباأل
صدرت هذه الردود تباعا وبزخم كبري ، كثري من الشهرة أيضاالجلبت له الكثري من املتاعب، و

يف تصريف األمور يف ذلك دورها خاصة من الديار املصرية ألسباب سياسية ودينية كان هلا 
 . الوقت

، الكاتبترة طويلة ظلت آثارها تالحق لفيف األدب اجلاهلي محلة من النقد "عرف كتاب 
شادوا بشجاعته أهج الرجل و عملوا على تثمني منانصارأولكن يف املقابل كان لطه حسني 

  .وإصراره على التغيري يف مضامني ومناهج الثقافة العربية
  

 املناصرون للكتاب ومنهجه -أ 
  

 املعسكر النقدي املنفتح على املناهج اجلديدة الذي يسعى إىل جتاوز الرتابة يف الطرح يف
حىت وإن خدعتنا وتقومي املضمون، جند أكثر من صوت فكري يرفع درجة االحتدام النقدي، 

  .بعض اللبوس األيديولوجية
يف نفس هذا االجتاه وتصويبا للجدل الدائر حول صالحية املنهج الديكاريت من عدمه  

غريمها، فإنه يثبت مدى  لتقصي قضايا األدب العريب، سواء تعلق األمر بقضية النحل أو الرواية أو

                                                 
1 -96 taha husayn sa critique litteraire et ses siurces francaises, ibid , p 94- 
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 حيث يقول اخلضر ، استعرضنا مواقفهمحاجة الناقد العريب هلذا املنهج على خالف من سبق أن
  أخطأ " للمؤلف وغري املؤلف أن يقول :حسني

وله أن يضع علم املتقدمني كله موضع  ،ومل يوفق أبو عبيدة وضل الكسائي األصمعي،
على شرط أن يتحرى يف حبثه أو شكه أدبا يشهد بأنه ينشد حقيقة ويسعى  البحث أو الشك،

  )1( "وراء علم
يف مسعاه النقدي مربرات التعامل باملقياس النقدي الديكاريت  د الغمراويويشرح حممد أمح

القائم على الشك، ويشري إىل دواعي توظيف املؤلف هلذا املنهج ويعرج على رؤية الكاتب حول 
ما يتعلق مبا جاء به املتقدمون الذي دخل يف حكم الثابت املسلم به والذي يرته أصحابه عن 

 ومادام املؤلف يرى ضرورة االلتفات إىل هذه اآلراء اليت ،ن والكذباخلطأ والسهو والنسيا
  .تأهلت يف أفهام الناس رغم ما فيها من احتماالت اخلطأ إذا ما دقق الناقد املستنري الرؤية

وحيدد حممد أمحد الغمراوي املربرات اليت جاء ا صاحب الكتاب لتربير وضع علم 
  :ما يلي كاملتقدمني كله موضع الشك

املذهب األول ":هو )2(أن مذهب قبول ما قال القدماء يف األدب وتارخيه : املربر األول_ 
يدع كل شئ حيث تركه القدماء ال يناله بتغيري وال تبديل، وال ميسه يف مجلته وتفصيله إال مّسا 

قد أخذوا أنفسهم باالطمئنان إىل ما قال  و... هم مل يغريوا يف األدب شيئا...".)3("رفيقاً
وأغلقوا على أنفسهم يف األدب باب االجتهاد كما أغلقه الفقهاء يف الفقه واملتكلمون القدماء، 
  ).4("يف الكالم

ويضيف الغمراوي مستندا على الرؤية العلمية دافعا الباحثني يف التراث وغري التراث أن 
دء ببحث جديد إن الباحثني إذا أرادوا قبل الب…: "يتصدوا للنصوص واألخبار األدبية إذ يقول

أن يقوموا مبا حيتمه عليهم العلم من حتديد املوقف القدمي تلقاء موضوع البحث وتبيني وجه 
  :  حاولوا ذلك من طرق ثالث ليس هلا رابعة،احلاجة إىل البحث اجلديد

أو لبسا سيسعى البحث  إما أن يبينوا يف املوقف القدمي نقصا سيسعى البحث إىل تكميله،
ولو أن الدكتور اتبع سنة ، خمالفة صرحية للحق تستوجب نبذ القدمي بعضه أو كلهأو  إىل تبيينه،

                                                 
  .6 ص مرجع سابق ،،نقض كتاب يف الشعر اجلاهلي - 1
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  .62 ص ،)مصدر سابق (،يف األدب اجلاهلي - 3
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العلم يف حبثه ألدرك أن اللغة العربية أكرب من أن يقع دفعة واحدة حتت شك باحث علمي مهما 
    .)1("اقتدر

أما املذهـب الثاين :"ن مذهب الشك يف علم املتقدمني كله حيث يقولأ : املربر الثاين
 و...رأسـا على عقب، وأخشى إن مل ميح أكثره أن ميحو منه شيئا كثريا القدمي العلمفيقلب 

النتائج الالزمة هلذا املذهب الذي يذهبـه اـددون عظيمـة جليلة اخلطر، فهي إىل الثورة 
األدبية أقرب منها إىل أي شيء آخر، وحسبك أم يشكون فيما كان الناس يرونه يقينا، وقد 

  ) 2(."مجع الناس على أنه حق الشك فيهجيحدون ما أ
وإذا كان الغمراوي قد أوجد املربرات اليت ارتكز عليها املؤلف يف اختياره ملنهجه، فإنه 
مل خيف معارضته لطه حسني يف بعض آرائه اليت هي حمط جدل، كاعتباره أن العامل هو من 

اهلادئة مهه األول يستحدث الثورات ويستحدث الغرائب بل يراه هو من جيعل احلقيقة 
 .واألخري

الغرائب، وما  إن العلم ليس من مهمته إحداث الثورات وال يرمي يف أحباثه إىل استحداث"
لوال أن الطائفة اليت …نراه من غرائب فإمنا جاء عفوا، ومل يقصد العلم أن يدهش به الناس 

  أنب من قادهتا، تكتب وتتكلم طه حسنيتلقب باددة والدكتور
املعروف هي من أبعد  الثورات مبعناهاإن المة البطالن واجلدة عالمة الثبوت، القدم ع

  )3(."األشياء عن العلم، وأشد منافرة لطبعه
ودون االستغراق يف هذا السجال الديين حول أسباب اختيار املنهج الديكاريت من الوجهة 

 عبد العزيز شرف واليت يبدو  اليت يتبناها،الصدامية إىل الوجهة العلمية والفكرية االحتدامية و
ليس "صاحب قراءة نافذة على ما وراء االختيار كاختيار، بل أن هذا املنهج عنده وفيها متوازنا 

منهجا فلسفيا يستخدم يف العلم والفلسفة فحسب، ولكنه عند طه حسني منهج التغيري 
ليت أمسكت بأيدينا وأرجلنا االجتماعي الذي يبدأ مبواجهة اجلمود الثقايف وحتطيم القيود الثقيلة ا

  .و رؤوسنا لتحول بيننا وبني احلركة اجلسمية احلرة، وحتول بيننا وبني احلركة العقلية احلرة

                                                 
  .110 ص ،)مرجع سابق( ،الشهاب الراصد - 1
  .64، 63 ص  مصدر سابق،،يف األدب اجلاهلي -2
  .113 ص مرجع سابق ،،النقد التحليلي لكتاب يف األدب اجلاهلي - 3
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وسيلة تدرس لنفسها من حيث هي سبيل ليس و يبدأ بتطبيق هذا املنهج على األدب ألنه 
لة إىل فهم إىل حتقيق غرض آخر، هي تدرس يف رأي أصحاب األدب القدمي من حيث هي وسي

  ).1" (القرآن والدين
 يرمي إىل إنكار الشعر اجلاهلي"يرد الدكتور التهمة الباطلة املوجهة لطه حسني بأنه 

 باطلة لعدة أسباب هي هتمةو...ويدعو لالنصراف عنه ألنه منحول وال ميثل البيئة اجلاهلية ...
  :منها

سلمات، وقد كان منهجيا ـ أن الكتاب نفسه حيتوي على جمموعة من االفتراضات ال امل
  .فيها

ـ أنه مل ينكر الشعر اجلاهلي وال شكك يف شعرائه إمنا ردد نفس احلقائق اليت رددها قبله 
  .اجلمحي ابن سالم

 فالذي حيتقر شيئا ال يوقف حياته ،دريس األدب العريب والشعر العريبـ أنه اختار ت
  . لتدريسه والبحث فيه

نعم إنه أزهري يف كل شيء ...يهبطالن التهمة املوجة إل اجلهر بوهي أسباب تدعونا إىل  
لقد شغل جيله وأجيالنا وسوف يشغل األجيال من بعدنا رمبا ألنه استطاع أن يكشف احلل 
األمثل للمعادلة الصعبة بني القدمي واحلديث بني املاضي واحلاضر، وألنه كان املثال احلي على 

  )2.(دمية واملعاصرةالعالقة اخلصبة بينه وبني الثقافتني الق
نسان العريب يف ومن املربرات األكثر حضورا يف عمل طه حسني هي مواجهة ذهنية اإل
 ،وير هذا الواقعنتعامله مع الواقع الذي هيمن عليه اجلمود وتراخت الروح النقدية القادرة على ت

يبني أن " ، حيثبية وغري األدبيةدا عقلنة احلياة األأدوات جديدة من شأوطرح بدائل فكرية ب
منهج التغيري عند طه حسني يذهب إىل تغيري األفق العريب، تغيريا يقوم على ما يسميه بعض 

يز انتقال اتمع من الشكل مت يتأو التفتح السمح، وال" التقمص الوجداين"الباحثني بالقدرة على

                                                 
  .70، 64 ص  مرجع سابق،،طه حسني وزوال اتمع التقليدي - 1
 ـ 43، ص 1982، ماي 282 علعريب، جملة شهرية،  العزيز مقاحل، اد طه حسني والتمرد على الطريقة األزهرية، عب- 2

46. 
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  ولكنه فحسب،  الذي ال يرفض السلفية يف التفكري األديب)1(التقليدي إىل الشكل احلديث،
  ).2..."( تدع كل شيء حيث تركه القدماء" اليتقيم اتمع التقليدي يرفض

 املألوف وجتاوزت ويف هلجة متعقلة حتمل الكثري من اإلقرار بآراء املؤلف اليت خرجت عن
األحكام الشائعة مما يعطي خطورة الدعوى ونتائجها وتعطي انطباعا إحيائيا بالوقوف األفكار و
 يتحدى املؤلف القراء أن " : يقول حسن حنفي،ب املؤلف وحماولة الرد على اخلصومإىل جان

  ) 3(. "خيالفوه نظرا ملا لديه من براهني علمية ومناهج دقيقة
ولقد :"ف وبنفس امللمح املؤيد للمؤلف يواصل الدكتور حسن حنفي معلقا على قول املؤل

رت مبثله يف تلك املواقف املختلفة اليت وقفتها اقتنعت بنتائج هذا البحث اقتناعا ما أعرف أين شع
 وهذا االقتناع القوي هو الذي حيملين على تقييد هذا البحث ونشره يف .من تاريخ األدب العريب

حيث يقول ). 4"(هذه الفصول، غري حافل بسخط الساخط وال مكترث بازورار املزور
 أو ىلى اهللا بصرف النظر عن رضومع ذلك يريد املؤلف البحث والتفكري اعتمادا ع":معاضدا

  )5( " وهو يعلم أن فريقا سريضى وفريقا سيغضب، فريقا سيؤيد وفريقا سيسخط،سخط الناس
وال حنسب الدكتور حسن حنفي  إال مبشرا بانتصار طه حسني يف معركته ألنه انطلق  

ار املؤلف وهي إشارة إىل إصر. من البحث والتفكري من جهة وسعى إىل مرضاة اهللا قبل عباده
  .على مواجهة املصاعب احملتملة

 
     .هجاملعترضون على املن  ـب

ميكن القول أن بعض أسباب هذه الضجة ديين علمي وبعضها اآلخر سياسي، إذ يرى     
أمحد حسن جغام أن أقوى عوامل إثارهتا عوامل سياسية بل كان عامل احلزبية هو احملرك األول 

                                                 
 daniel lerner, the passing of traditionalعن  151 ص  طه حسني وزوال اتمع التقليدي - 1

society, modernizing the middle East illinois, 1964, pp47-75.                             
                

  .152، 150 ص  مرجع سابق،،ال اتمع التقليديطه حسني وزو -  2
  .29 ص، 1998 دار قباء القاهرة، ، حسن حنفي، حوار األجيال- 3
  .61 ص مصدر سابق ،،يف األدب اجلاهلي  - 4
  .29 ص مرجع سابق، ، حوار األجيال- 5
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ني أن الوفديني كانوا يبغضون طه حسني لصلته الوثيقة باألحرار لتحريض السالح الديين، إذ تب
   )1(.الدستوريني، وكان التطاحن بني احلزبيني على احلكم يستخدم فيه كل أنواع األسلحة

      صنف طه حسني نفسه يف زمرة اددين احلاملني لواء الثورة على كل ما هو قدمي، 
قبلون على علوم القدماء على أا علوم يقينية، ألن اهللا خلق فهو ينتمي لفئة املستنريين الذين ال ُي

هلم عقوال ليست كباقي العقول تشك يف كل ما وصلنا عن طريق الرواية يف موروث األمة 
حني ، فعواطفنا القومية والدينية جانبانتخلى عن يطالبنا أن بأكمله، ليس هذا فحسب بل 

كذلك  وأن ننسى ،عواطفى كل هذه النسأن ن بجينستقبل البحث عن األدب العريب وتارخيه 
ننا أل ،ناهج البحث العلمي الصحيحمبإال  تقيدن ، فالما يضاّد هذه العواطف القومية والدينيةكل 

  .هم أفسد علم الشيء الذيالقدماءكما كان  كون حمابني فسنالعواطفهذه إذا مل ننس 
واطف وهل استطاع هو نفسه     فإىل أي مدى ميكن ألي باحث أن يتخلى عن هذه الع

  التخلي عنها ؟

  
  .ـ ال تناقض بني العاطفة القومية الدينية والبحث العلمي 3
   
 الكثري من الكتاب فيما يتعلق بالعاطفة الدينية والقومية، ء طه حسنيلقد استفزت آرا  
ع الباحث أن اليت ال يستطي ،واطف القومية والدينيةع عليه قوله بالتخلي واالنسالخ عن الوافأنكر

إن أراد بذلك أن على الباحث أال خيفي ف ،موضوعيةا للقيقحتيف معاجلاته العلمية  يتجرد منهما
بعض احلق أو يتراخى يف استفتاء الدليل العلمي حماباة لقوميته أو إرضاء لعاطفته الدينية فقد 

يداجي يف العلم فقد ، أما أن يكون اإلنسان ذا عاطفة قومية أو دينية من غري أن حيايب أو أصاب
التدين ن ، أل دينهدون أن ينسىاإلنسان يستطيع أن يراعي الدقة العلمية التامة يف البحث أخطأ، ف

  )2(.إذا وصل إليهالصحيح يزيد الباحث املخلص حرصا على احلق و استمساكا به 
 استولت علىطه حسني  ةعاطفغري أن املثال الذي يقدمه اخلضر حسني خري دليل على أن 

 وإذا ظهرت العاطفة على القلم فال تسمع إال غلوا يف القول وجحودا  عكس ما يدعي،قلمه

                                                 
 .98، ص 2000 حسن أمحد جغام، دار املعارف تونس،  قضايا ومواقف،- 1

  .128ص ، )مرجع سابق (،لي لكتاب يف األدب اجلاهليالنقد التحلي - 2
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بقي على دينه أو جترد منه، احتفظ  كاتب شرقي أو غريباستطاع هل ف ،لكثري من احلقائق
  كان القدماء عربا  يف حبث علمي بقوميته أو تربأ منها، أن يقول

في القدماء عرب يتعصبون ف ، على العربيتعصبون للعرب، أو كانوا عجما يتعصبون
للحقيقة أكثر مما يتعصبون لقوميتهم، يف القدماء عجم يتعصبون على الزور والبهتان أكثر مما 

 يف متجيد بالغا أو على العلم، ومل يايتعصبون على العرب، وهذان الفريقان مل يسرفا على أنفسهم
وقد يصعب  .)1(. ببحث العلوم وتدوينها، وهم معظم من قاموا العرب بتحقرياالعرب وما مه
 اليت أملت على املؤلف ،ن يتبني بسهولة املرامي الفلسفية البحثية العلمية البعيدةأعلى الدارس 

  .تلك األفكار املتداخلة واملتوارية يف وقت واحد
ملت الشك على هؤالء املعارضني، حني اختلطت الرؤى يف أ ولعل هذه الصعوبة هي اليت 

 فهو من جهة حريص على ،ليات وخفايا طه حسني الذي مل يترك منفذا واضحا إلدانتهترمجة جت
 حني تغلبت عليهم ،إسالمه ومن جهة يسعى لبيان ضعف املسلمني يف التعامل مع إسالمهم

 لعلم أو  يتعرضوا، ومل لهإلسالم، فأخضعوا كل شيءل همخملصني يف حبكانوا   ألمعواطفهم
 انصرفوا اختلف معه اإلسالم ويعلي كلمته، فما الءم مذهبهم أخذوه وما ؤيدكان ي إذافن إال ل

  ). 2(عنه 
درس القدماء من :"  ال يبتعد حممد اخلضر احلسني كثريا عن رأي املؤلف حني يقول

املسلمني علوما شىت ومل يتلقوها كما يتلقاها اإلمّعة من الرجال مبتابعة وتقليد، فخاضوا غمارها 
 يف الوقوف على أسرارها وأبصروا فيها حقا وباطال ومل يقتصروا يف علمهم وسابقوا واضعيها

باحلق حقا على دليل موافقته للدين، وال يف معرفتهم للباطل باطال على دليل خمالفته له، بل كانوا 
لو نسي املؤلف قوميته ، )3(يترمسون يف ذلك منهج املنطق الصادق ويقرعون احلجة النظرية مبثلها

 ولكنه ربط قلبه بعواطف تضاد هذه القومية ،ا تطوح يف البعد عن احلقائق إىل هذه الغايةودينه مل
 عنه املوضوعية حني  حممد رجب البيوميزعنتيو.   )4(.وهذا الدين فاضطر إىل حماباهتا وإرضائها

                                                 
  .31، 30 ص ،)مرجع سابق ( نقض كتاب يف الشعر اجلاهلي،- 1
  .68ص ،) مصدر سابق(يف األدب اجلاهلي،  - 2

  .32 ،31ص  ، )مرجع سابق( ـ نقض كتاب يف الشعر اجلاهلي،  3
  .29، ص)قمصدر ساب(ـ يف األدب اجلاهلي،  4
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أنه ال يتقيد بعواطف قومه حبثه  أما احلرص على إذاعة ، يتعصب هلمملانتزع من بني قومه و
  . )1(  فمعناه أن هذه العواطف ال تنحو حنوا صائبا،نيةالدي

بعواطف مضادة  غلو الكاتب يف االبتعاد عن قوميته ودينه أملى عليه ذاك التشبثإذا  
 ربط قلبه بعواطف تضاد هذه  أن، بعد نفسه أو غريه على حساب انتمائهها، فحاىباستغرق في

 جنازات القدامى مل تسلم منإ  كانت وإن،)2(ئها فاضطر إىل حماباهتا وإرضا،القومية وهذا الدين
رغم ذلك مل ينسلخوا  )3.(احملاباة يف العلم والتدليس يف البحث إرضاء لعواطفهم الدينية والقومية

  .عن هويتهم
 كيف نضطر إىل احملاباة وإرضاء العواطف وهذا الدين نفسه يزجرنا عن احملاباة وإرضاء 

بل وينص على أن نعدل ، "لقسط شهداء هللا ولو على أنفسكمكونوا قوامني با":العواطف فيقول
 أي "وال جيرمنكم شنآن قوم على أن ال تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى":حىت مع أعدائنا فيقول

وكيف نغل عقولنا مبا ، يف احلكم عليهم بل اعدلوا وال حتملكم عداوة قوم على أن ال تعدلوا
  )4(.نا نفسه ال يعترف بقومية بل يعد الناس كلهم سواءيالئم هذه القومية وهذا الدين ودين

يالحظ القارئ أن النقاش حتول من حوار علمي إىل سجال إيديولوجي وخصومة جّرت 
  .إليها الكثري من الناس على أكثر من صعيد وألكثر من مكان وزمان

  

  .م سخط الساخطني وازورار املزورينـ منهج ديكارت رغ 4
  
شعر الأن  هي ، منهج ديكارتة اليت أملت على طه حسني اختيار األسباب املوضوعيإن

  أي باحث ميد يده إىل أدوات فاعلة شأنه شأن ، منهج ديكارتىلإاسة م ةاجحب
ألن الباحث يف مسائل العلم واألدب والفلسفة ال يتجه إىل موضوع ما  ة،نتاجيإكثر أ

  )5( . سدهاليبحثه إال إذا شغله ورأى فيه عددا من الثغرات حيب

                                                 
  .76 ص،)مرجع سابق( ديب من الشعر اجلاهلي، موقف النقد األـ 1
  .29 ص ،)مرجع سابق ( نقض كتاب يف الشعر اجلاهلي،ـ 2
  .129ص ، )مرجع سابق (،النقد التحليلي لكتاب يف األدب اجلاهلي - 3
  .14، 13ص، )مرجع سابق(،  نقد كتاب الشعر اجلاهلي- 4
  .67ص، )مرجع سابق( ـ موقف النقد األديب من الشعر اجلاهلي، 5
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متاما مبذهب ديكارت، بل استعاض عنه باملذهب الفرضي غري أن طه حسني مل يلتزم   
سيسلكه يف حبثه فيما  يشري إىل ما، و األدب العريب القدمي وتارخيهلىاالجتهادي وأراد تطبيقه ع
وما تتطلبه من صرب وجلد واستبعاد ـ  سيمارسها على األدب اجلاهلي يتعلق بعملية اهلدم اليت

أن حداثة املنهج ال تفي ومبنهج الشك املدمر للماضي العريب،  ـ واطف القومية والدينيةللع
وإحرازه يف نفوس  جدة النحو من البحث ال تكفي إلعالء شأن التأليف،ن أل بالغرض املطلوب،
 وإمنا يرجح وزن الكتاب مبقدار ما يتجلى فيه من حكمة النظر وصدق ،القراء موقع القبول

ختيله نافعا  :ولو نعت املؤلف هذا البحث بكونه نافعا أو صائبا لقلنا، ضوح النتيجةاملقدمات وو
 ووجدنا لرباءته من تعمد الزور خمرجا، فجرى يف نعته على حسب ما وقع يف ظنه، أو صائبا

 حىت ضاق به القلم ذرعا وانزوت ،ولكنه وصفه باجلدة ومل يأل جهدا يف االغتباط ذا الوصف
 )1.(اء سآمةعنه نفوس القر

وقد أبت " مل يألفه الناس عندنا من قبل "كنا نتمىن أن يهتدي املؤلف إىل حنو من البحث
الليايل أن تسمح ذه األمنية، فلم يكن منه إال أن أغار على كتب عربية وأخرى غربية، فالتقط 

اريخ هذا حنو من البحث عن ت  وقال،منها آراء وأقواال نظمها يف خيوط من الشك والتخيل
الذيوع غري مبال بالسخط و ة توسيع دائرمن أجل بنشره يف كتاب  وقام )2(.الشعر العريب جديد

ومن الطبيعي أن يدهش القارئ اخلايل الذهن من تقدمي فكرة السخط واالزورار يف ، االزورار
 ألن هذا البحث إذا كان يرمي إىل جالء أمور ،حبث علمي حمض خاص بتاريخ الشعر اجلاهلي

 فال ميكن أن يهيج سخطا أو يسبب ازورارا السيما ،ضة أو حل لغز من ألغاز األدب القدميغام
 )3(، من البحث مل يألفه الناسجديدا  واحن  بنحوهأن املؤلف قد وضع نفسه على رأس اددين

نه مل يربز إال أ ،حسني قدر حبثه بوصفه باحلداثة والطرافة واالبتداع على الرغم من تعظيم طهو 
 بل أخذ بعض ، بل مل يعن بالبحث عناية الذين أملوا به من القدماء واحملدثني،كرة جديدة المعةف

ال مزية "ولكن  "أفكارهم وابتكاراهتم ومل يعرها رونقا وال جزالة وجرد من نظريتهم رسالته
  )4(."السخيف بالدليل يل املتني سخافة كالتمسكللشك فإن رفض الدل
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 من عبارات الكتاب أيضا، لكنه يتخد منحى دينيا،  البيوميحممد رجبوينطلق الدكتور 
ديب صرف ال عالقة له باملوروث أ كان ميكن أن يغتفر لو اقتصر شكه يف عمل ذنب طه حسنيف

 على اعتبار أن احلديث عن الرواية يف األدب والكالم عن النحل يؤدي ،وال عالقة له بالدين
وقد فات املؤلف " شتراكهما يف آلية الرواية أداة ومنهجا حتما إىل التعرض إىل املسائل الدينية ال

 لو اقتصر على املسائل  الناسعلىينشره قبل أن أن حبثه الذي أذاعه على مائتني من الطالب 
األدبية وحدها ما اعترضه أحد من أنصار القدمي أو احلديث فاملسائل األدبية ذات دفع وجذب 

ا نأت عن الصواب، ولكن حبث الدكتور قد تعرض دائمني، وال يضج أحد لنتائجهما مهم
للتشكيك يف أصول دينية ثابتة، وهذا ما ال جيوز أن يدفع به إىل ناشئة صغار قد تركوا مقاعدهم 

 جامعة من جامعات أوروبا اليت حيتذيها من ناقش يف مسائل  ومل نر يف…يف املدارس الثانوية 
جنلترا من يثور على رواية أدبية تتضمن سطورا وقد وجدنا يف إ…دينية هتاجم أصول املسيحية 

وجدنا من يستجيب إىل الطالب فترفع الرواية من احمليط اجلامعي إذ  و…تنقد املسيحية،
  )1(. تضمنت سطرا أو سطرين يناقضان العقيدة الذائعة

 ويتعجب من تسليمهم ، عن سكوت الطلبة عن هذا األمر حممد رجب البيوميويتساءل
 "،كيف أنه مل يتحول عن رأيه بعدما الحظ غيار ردود أفعاهلم املؤيدة أو الرافضةذه اآلراء و

 ،كيف جاز للدكتور أن يتحدث ملائتني من الطالب حديثا ميس أصال رئيسيا من أصول اإلسالمف
هي تساؤالت تعرب عن الدهشة دون أن  و )2(."وهو ال جيد بينهم من يستطيع أن يرده إىل احلق

يبدي تعجبه من طلبة طه كما . االستنكار واالزورار الذي أسال كل ذلك احلربتقيم احلجة على
 كان على هؤالء أن يقفوا يف وجهه، نهأ سكتوا على ما ذهب إليه، فهو يرى بنحسني الذي

 يفعل لو تبىن ذاوما لو رفض بعض طلبته أفكاره ومنهجه؟ وراح يتوقع ما عسى طه حسني يفعل
أيرى هذا الطالب يسلك مسلكا موضوعيا أم يراه " ؟ اذه وكتابه مواجهة أستأحدهم منهجه يف

  )  3(."مراهقا ال يتقيد بآداب البحث وقواعد النقاش
شعر مبثلها هي اليت دفعته إىل تقييد هذا البحث ونشره غري حافل ي  ملإن هذه القناعة اليت

قعة اجلمل ابأن هشاما وعبادا أنكرا و…وننبئه مكترث بازورار مزور، بسخط ساخط وال
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 وأطلقا ألسنتهما ذا اإلنكار أو قيداه يف الدفاتر غري حافلني بسخط ،وحماربة على بن أيب طالب
وإميانه به إميانا مل يعرف أنه شعر  ساخط وال مكترثني بازورار مزور فإعجاب الرجل ببحثه،

  )1(. "يدنياه من احلقيقة فتيال وال ال يكسبان البحث ذرة من قوة، مبثله،
بسخط العامة هد نصوص الكتاب على موقف طه حسني ومترده، ألنه غري حافل وتش

فكاره أن املواقف احلامسة واملعاضدة لنهجه وأو ثري،أن والتأن العامة قليلة الشأواخلاصة، العتقاده ب
مطمئن إىل أن هذا البحث فهو سترضى عنه،  هي عند الفئة القليلة املستنرية بالعلم واملعرفة، واليت

، فسريضي طائفـة املستنريين الذين هم عدة املستقبل وقوام النهضة البعض أسخط وإن
  )2(. احلديثـة وذخـر األدب اجلديد

 إمنا تقاد بزمام احلجة وصدق اللهجة، ال بكلمات حترف عن  املستنريةهذه الطائفةولكن  
  )3(.مواضعها، وشبه من الباطل خترج من غري براقعها

ولكن للمسألة وجها آخر ال " ياته الكربى من هذا املنهجطه حسني موضحا غال وقي
  )4(."يتناول الفن الكتايب أو الشعري، وإمنا يتناول البحث العلمي عن األدب وتاريخ فنونه

الذي يتوخى  املسألة اليت يبحث فيها طه حسني عن اجلديد هي مسألة البحث العلمي 
ار صعب للغاية ما دام قد شق عصا الطاعة  أو قل أن الرجل وضع نفسه يف خي،احلقيقة ال غري

ن يضع الباحث التقليدي جمرد تابع يأمتر بالسلف حىت ولو أوجتاوز املألوف، الذي ال يزيد على 
 أريد أالّ ، وإمنا أريد أن أقول الشك،فلست أريد أن أقول البحث" مل يكن صاحلا أو قل صائبا

 بعد حبث وتثبت إن مل ينتهيا إىل اليقني فقد نقبل شيئا مما قال القدماء يف األدب وتارخيه إال
  )5(."ينتهيان إىل الرجحان

 وهو الرجل املطلع ،مما أثار حفيظة نقاد طه حسني ومعارضيه هو طعنه يف التراث العريب 
فإذا  ، يعلم أن القدماء مل يدونوا األخبار واألشعار والتواريخ اعتباطا دون نظر وفحص"الذي

ا ال جند إمجاعا على مجيع ن فإن،لعريب وهي ما عناه الدكتور بالبحثجئنا إىل كتب األدب ا
ولكننا نرى أمهات املصادر األدبية حتفل باملناقشة واملراجعة وتؤيد رواية وتضعف …األقوال 
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حممد وبنفس اللهجة املدينة يتعرض  )1"(،وتنفي الشعر عن مصدر لتلحقه مبصدر آخر أخرى،
 انتهجه املؤلف ويعيب عليه العمل به، ليس على اعتبار أن منهج لطبيعة املنهج الذيلطفي مجعة 

بل ألن طه حسني مولع بالشك وحب التمرد لزعزعة الكثري  ديكارت ال يصلح للباحث املسلم،
من الثوابت والقيم األدبية والدينية الراسخة اليت مل حيدث أن امتدت إليها يد اهلدم أو الشك 

 لظنه أن ديكارت إمام املتشككني وأنه هو شديد ":كارتيرى أن طه حسني اختار دي"حيث 
 إن …الشك أول مراتب اليقني"كونه وسيلة لليقني على حد قوهلم  ال ل،الشغف بالشك لذاته

  .)2(".مؤلف الشعر اجلاهلي شغوف بالشك لذاته لتمام املوافقة بينه وبني مزاجه وعقله
مع زعيم األدب العريب "رية يف كتابهويناقش عبد املتعال الصعيدي طه حسني يف مسائل كث

 إىل 1928 يف األدب اجلاهلي مث يف الوثيقة اليت تقدم ا سنة" بكتابه أيبد" يف القرن العشرين
 حنو جديد غري ىلإحاجة العرب "واليت تبىن فيها  1928مؤمتر املستشرقني بأوكسفورد سنة 

ن الكرمي وحنو آخر خاص بفحول النحو القدمي الذي وضعه املتقدمون، وهو حنو خاص بالقرآ
منه كثر أوهو نقد لغوي ) 4"(امل يف تاريخ األدب العريب"مث نقد كتابه ) 3"(الشعراء األمويني

نصار اجلديد الذي يضع علم أن مذهب أويف رده على رأي طه حسني الذي يرى ب .موضوعايت
نه كما ال يصح إقفال أو..." إال إذا اثبت البحث صحته يقول،املتقدمني موضع الشك ويرفضه

ري دليل، فليس هذا من العلم باب البحث يف علم القدماء، ال يصح أن نشك فيه كله جزافا من غ
ن آراء أ يرى الصعيدي بلأقدمية الشك وموضوع االنتحا ، وحول"، وإمنا اجلهل بعينهيءيف ش

 شعراء  لقد حبث القدماء فيما ينسب إىل"طه حسني جاءت متأخرة وقد ال تضيف شيئا 
 من ذلك بعدهم يءفإذا عثرنا على ش منه موضوع عليهم، اجلاهلية، وأظهر للناس أن كثريا

ن نعترف هلم بفضل السبق، وال نتخذ ذلك وسيلة للطعن فيهم، فكم ترك األول أوجب 
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يب عمرو بن العالء وبأيب بكر أويضرب مثاال مبحمد بن سالم وبيونس بن حبيب وب) 1"(لآلخر
  )2(، الزبيدي

 ":أم  وهو يف مقدمتهم الثائرين من الباحثني اددينحسني   طهوصف بهما و أحسن 
   .)3"(قد خلق اهللا هلم عقوال جتد يف الشك لذة ويف القلق واالضطراب رضاً... 

 يبعث على القلق واالضطراب وينتهي يف كثري من األحيان إىل " نظره فإن هذا املنهج يف و
كي جيعل املؤلف أمام يأن هذا املنهج التشكيف شيء من التناقض يرى بو )4"(.اإلنكار واجلحود

  :نقطتني
شككني كما ظن مؤلف الشعر األوىل وغايتها أن ديكارت ليس من الفالسفة املتـ  
  اجلاهلي
ن الشك املطلق الذي ميجده مؤلف الشعر اجلاهلي ويتلذذ به  أأما النقطة الثانية فهيـ  

  . ال ميكن أن يكون وسيلة دائمة لتفكري احلكيم،وما يورثه من اضطراب وقلق
  سلبية والعقل السليم ال يقرةفاحلكم الصادق ال ميكن أن يتلذذ بالشك ألن الشك حال" 
  )5(. ولو كان جحودا أو إنكارا مطلقاىت ح، إجيابيةةعلى حالإال  له قرار

ن أيع يف الناس بن يشأيريد بأنه  حممد لطفي مجعة يف سياق تعرضه لنقد الكتاب،  يصرح
جعله وسيلة للبحث بل جعله "  عند ومل يقف،طه حسني قد بالغ يف التعامل مع املنهج الديكاريت

وأنا أعترف منذ اآلن بأن هذا البحث عسري كل العسر، وبأين "  حيث يشري إىل قوله)6( "غاية
  )7( "...ومع ذلك فسنحاول ،أشك شكا شديدا يف أنه قد ينتهي بنا إىل نتيجة مرضية

 ومن مث فإن ،إن الناقد حممد لطفي مجعة قد جتاوز النص املستشهد به إىل تأويل بغري دليل
إال كيف نفهم قوله  كثر من مكان، وأالرؤية النقدية هذه تعتريها الذاتية يف أكثر من وجه ويف 
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 وإننا … ولكن ال مزية للشك فإن رفض الدليل املتني سخافة كالتمسك بالدليل السخيف…"
 )1"(.رى يف خجل وأسف أن املؤلف عرض بديكارت وآذاه ومحله وزر أغالطهن

أوحى للكثريين أنه مستوحى من أعمال ديكارت "إن حنو طه حسني يف الشعر اجلاهلي   
 اتصال أعم بني طه حسني واحلضارة األوروبية عابرة يفألن الصلة اليت تربطه بديكارت صلة ...

فاملقصود هو الوعي النقدي الغريب ال احلديث ...رها الرأمسالية احلديثة اليت جوهرها النقد ومظه
ومل تكن قضية املنهج فيما يبدو يل أهم القضايا اليت شغلت طه حسني وليس شخص ديكارت، 

وإمنا كانت املشكلة األهم كسر عمود الفكر العريب، فقضية املنهج هي قضية شكلية من شأا 
نه ال يوجد منهج ديكاريت ال يوجد كذلك منهج أن جتدد شكل عقل ال مضمونه وكما أ

 )2 ("نستطيع أن نلصق به طه حسني
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  خامتة 

كان البحث شاقا وممتعا يف رحلتنا العلمية مع أحد أعمدة األدب العريب احلديث إن مل 
  .يكن عمودها الفقري املهم للغاية

عيدا عن أي فكرة مسبقة أو وقد اجتهدت يف هذا البحث أن أقدمه يف صورة موضوعية ب
، وقد ناقشت أبرز آرائه النقدية وكانت أعماله هي مادة التحليل. متعصبة له أو عليهإديولوجية 

املتصلة مبوقفه من الشعر اجلاهلي واألدب اجلاهلي، والحظت كثريا من تعسف الدارسني ملواقفه 
 على البحث عن املربرات النقدية، وعملت أن أكون منصفا يف األخذ بالرأيني مثلما عملت

النقدية اليت اعتمدها طه حسني يف جتربته النقدية، وكانت له أسبابه ودواعيه املوضوعية يف كل ما 
وقد الحظت األثر الكبري لعالقته العاطفية مع زوجته وتواجده يف فرنسا على كثري ..ذهب إليه

و جرأته النقدية وعدم خوفه  ،اهليمن توجهاته النقدية البارزة اليت ظهرت يف كتابه يف الشعر اجل
  .من إطالق آرائه اليت يؤمن ا ولو كان ذلك على حساب حياته الشخصية

  :وقد قادنا البحث إىل استخالص النتائج التالية
متخذا قصد الوصول إىل حتقيق ذلك  سعى بكل قوته إلقناع القارئ  ـ أن طه حسني1

يف األدب "يف كتاب مقدمات قبل الشروع يف تأل ، يظهر يف اعتماده على ثالثأسلوبا تدرجيا
 ": اجلاهلي

 أ ـ مقدمة كبرية تتمثل يف دراسة خصوصيات األدب القدمي من جاهلي وأموي وعباسي 
توصل من خالل حبثه إىل حتديد نقاط التشابه بني األدب العباسي ، "حديث األربعاء " ه يف كتاب

 ".يف األدب اجلاهلي" فيما بعد يف كتابه ، يعمد إىل توظيفها اجلاهليو األموي األدبو
الذي " يف الشعر اجلاهلي" ب ـ مقدمة ثانية جندها يف متهيد الكتاب األول من كتابه 

، والذي حاول من خالهلا أن يبني ضرورة اتباع املنهج الديكاريت الذي يقوم 1926صدر سنة 
 .على الشك لدراسة األدب

يف سنة " يف األدب اجلاهلي "  طبعه حتت عنوان ج ـ مقدمة ثالثة يف كتابه الذي أعاد
  الثقافة ودرسحيث تناول فيه حالة،" األدب وتارخيه "  تضمنها الكتاب األول منه 1927
كل هذا يف إطار  مقترحا سبال لإلصالح، بصفة عامة يف مصر والصلة بني األدب وتارخيه األدب

  . دراسة األدبإقناعه لقرائه بضرورة انتهاج هذا املنهج اجلديد يف
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 ـ من هذه املقدمات نالحظ أن طه حسني قد قلب املعادلة فبدال من القول أن 1
اإلسالميني نسجوا شعرهم على منوال اجلاهليني على أساس تبعية الالحق للسابق، ذهب إىل 

وا أنه من القول أن اإلسالميني وضعوا الشعر اجلاهلي واختلقوه اختالقا على غري منوذج وادع
لشعراء اجلاهليني، وقد عمل طه حسني على تعميم أحكامه النقدية على األدب اجلاهلي صنع ا

بأنه منحول من قبل اإلسالميني، واهتامه هلم بتواطئهم على وضع عصر أديب أمسوه باألدب 
اجلاهلي، وهذا يف حد ذاته قضية حتتاج إىل متحيص بالنظر إىل نزاهة الرواة والرواة اإلسالميني 

هذا جليا يف الشواهد اليت ساقها طه حسني يف قضية أسباب النحل فهي كلها من هر ويظ. خاصة
  .الشعر اإلسالمي، وال شاهد له من الشعر اجلاهلي

 ـ مفهوم طه حسني لقضية االنتحال، كان مفهوما خمتلفا عن آراء النقاد الذين تناولوا 2
قة، مراعني يف ذلك املالبسات هذه القضية بالبحث وذهبوا إىل أن االنتحال هو نوع من السر

اليت أتى فيها النص األديب، بينما جند طه حسني جيعل االنتحال مقتصرا على وضع مجاعة لنص 
  . أديب تنسبه إىل شاعر أو أديب ما وهذه قضية قابلة للنقاش

 نابع من تواصله مع الثقافة الغربية ،ـ الدعوة إىل اجلديد مع الثورة ضد كل ما هو قدمي 3
مث فإن دعوته حتتاج إىل متحيص، ونقاش وحتديد لكشف قدرات طه حسني يف االستفادة ومن 

من هذه الثقافة ومدى غلوه ومن مث وقوعه يف هذه الثقافة مبا حتمله من مرجعية أخالقية وعلمية 
  .وحضارية ودينية

، ـ توظيف قضية العزلة واالختالط مع األمم األخرى اليت أثارها طه حسني يف الكتاب 4
واليت تشري إىل رغبة طه حسني يف التربير واالستدالل، حتتاج إىل مراجعة إلصدار األحكام 

  .النقدية عليها وهو ما عملنا على إيضاحه
وما قلناه يف الشعر ميكن أن نقوله يف  ما ينطبق على الشعر ينطبق على احلديث ـ 5  

قية األحاديث بالضعف أو احلديث، فوجود أحاديث كثرية موضوعة ليس مربرا للحكم على ب
علم اجلرح والتعديل للرواة بل إن الوضع يعترب سببا رئيسا من أسباب وضع قواعد . الوضع

ذه اللغويون عنهم فعدلوا وجرحوا رواة الشعر وصنفوهم إىل ثقات ال ميكن والذي أخلروايتهم 
  .الطعن يف رواياهتم، وإىل رواة غري ثقات مطعون يف رواياهتم اليؤخذ عنهم
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 ـ إسهاب طه حسني يف احلديث عن السياسة وعن تأثري العصبية يف احلياة السياسية، 6
عجزه عن اإلتيان بالشواهد اليت توضح كيف تأثر الشعراء و ،لكنه مل يبني تأثري ذلك يف الشعر

    .بالسياسة وكتبوا شعرا يدل عل تعصبهم
يتهجم يف ذا الشك، أن  من حق طه حسني وغريه أن يشك، لكن ال جيوز له بناء على ه

   القدماء يف مناهجهم، ويقول بصراحةه على نقد
فهي مثرة  والثاين، توصل إليها العلماء يف القرن األول ـ توصله إىل نتيجة قليلة القيمة،  

  . تافهة جلهود هائلة
يف ذلك وانتهيت إىل أن طه حسني قد خاض معركة نقدية وكان ميتلك أسلحته العلمية 

 ال يزال يدفع الدرسني إىل البحث والنقاش وال يزال يتناوله اجلاهليتابه يف األدب والدليل أن ك
  .الدارسون على اختالف آرائهم وميوالهتم

  .وأملي أن تساعدين الظروف الستنباط نتائج أخرى أكثر أمهية
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