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  وعرفان شكر
       أشكر اهللا سبحانه وتعاىل على مجيع نعمه وعطاياه، وعلى عونه 

  .وتوفيقه يل الجناز هذا البحث املتواضع، فله احلمد واملنة
ل الدكتور مصطفى    اجللي ألستاذيعميق  تقدير  شكر جزيل و  بعدها      

 على الرسالة، ذاكرا له غـزارة علمـه،       باإلشراف البشري قط، لتفضله  
وسعة صدره، وسديد توجيهاته اليت أنارت يل السبيل، فكان نعم املرشد           

  .ونعم الدليل
ال اذكر فضل األستاذ الدكتور حممـد بـن صـاحل             كما اليفوتين أن    

ـ املشرف املساعد على ما   ساعدة طـوال هـذا   قدمه يل من الدعم وامل
  .املشوار

 الفضالء يف قسم اللغة العربية جبامعة ألساتذيتوأسجل عميق شكري     
  .املسيلة

 السادة رئيس وأعضاء جلنة إىلويسرين أيضا أن أتقدم جبزيل الشكر       
ال يفوتين أن   املناقشة على تكرمهم باملوافقة على مناقشة هذه الرسالة، و        

  . هذا البحثإمتاملعون يف سبيل  الذين قدموا يد اأشكر كل
  
  
  



    

 

  
  

  
  

   بشكر اهللانبدأول شيء أ

  " شكَرتُم ألَزِيدنَّكُم وإِذْ تَأَذَّن ربّكُم لَئِن :"يقول تعاىل
فله احلمد كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه وله احلمد والشكر على نعمه 

  .حتصى وبعدال اليت ال تعد و

  إىل والديت أطال اهللا بقاءها، ه اهللارمح روح أيب الطاهرة إىل

  أيوب...إىل زوجيت وابين

  اءعزاأل  وأخوايتأخي إىل

  يـدقائـوأقاريب وأص أهلي إىل

   كل من له فضل يف تربييت و تعليميإىل

   كل هؤالء اهدي مثرة جهدي املتواضعإىل

  



  

 أ 

  :املقدمة
طيب املتنيب يعد من أكثر               مما الشك فيه أن اإلرث األديب والنقدي اخلاص بأيب ال         

أمهية وخصوبة وتناقضا، فقد كان املتنيب وشعره علـى          األديب عند العرب     قضايا التراث 
 حمور حركـة نقديـة دؤوبـة ال    ،يوم الناس هذا  حىت   ،السواء منذ القرن الرابع للهجرة    

تعرف السكون أو اجلمود وليس مرد ذلك بطبيعة احلال إال للخصوصية اليت متيز هـذا               
 على مر العصور األدبية، حىت أصبح املتنيب ظاهرة فريدة يف عـامل             ،شعر من شعر غريه   ال

, م ولذلك فقد انربت أقالم النقاد على خمتلف اجتاها        ،الشعر ال ميكن تكرارها أو إغفاهلا     
  . املناوئة أو املساندة للمتنيب هلذا الصرح األديب العظيم شرحا ونقدا وتأويالمومواقفه
د دارت حول املتنيب حركة نقدية كبرية، احتدت قرونا طويلة ، وهذه احلركـة                  لق

تركزت على شعره وشخصيته، قدميا وحديثا، من شراح لشعره، ودارسني حلياته، حـىت             
  .ناهيك عن ما كتب عنه يف العصر احلديث ،قيل إن له أكثر من أربعني شرحا يف القدمي

يـز بإنتاجـه    ين درسوا املتنيب طه حسني، الذي مت                ومن نقاد العصر احلديث الذ    
 املائة كتاب على حد تعبري أحد النقاد، فضال عـن مؤلفاتـه      ى تعد الغزير واملتنوع والذي  

 حيث كتب يف    ،النقدية، فقد كتب يف اإلسالميات،وعلوم التربية ويف جمال اإلبداع األديب         
  .القصة والرواية والسرية الذاتية

 الـيت  ، كان االختالف يف حتديد مناهجـه   طه حسني  النقاد يف كتب   وكما اختلف         
 الروافد اليت استقى منها، والقضايا اليت تناوهلا،        إىلعود ذلك   من خالل مؤلفاته، وي    تنوعت

   .واليت مست كل أطوار األدب العريب، وظواهره املهمة
 الـيت  _ته من خالل كتبـه ودراسـا  _ للناقد طه حسني ه التجربة هذاختياري     كان  

ه من ردود من طـرف    بلورت مشروعا نقديا خاصا به يف النقد األديب، إضافة إىل ما أثارت           
معاصرين، كيف ال وقد نبش مبؤلفاته يف ذاكـرة األمـة العربيـة           معاصرين له وغري    نقاد  

  .اإلسالمية املتمثل يف لغتها وأدا



  

 ب 

 األدب طه حسيني إعادة قـراءة     ، من املؤلفات اليت حاول فيها     )مع املتنيب ( ويعد كتابه      
العريب قراءة جديدة ختالف الدراسات السابقة، وفق ما استوعبه مـن منـاهج نقديـة يف               

  . عصره
املتنيب يف املشروع النقدي عنـد طـه        : ومن خالل عنوان هذه الدراسة املوسومة            

فحص القـراءة  أو ) مع املتنيب (  املنهج النقدي لطه حسني يف كتابه    أتتبع أردت أن    حسني
، ة املنهج واآلليات املـستخدمة فيـه      اليت قدمها طه حسني حول كتابه، وهذا بإبراز طبيع        

  .قصد الوصول إىل طبيعة الصورة اليت رمسها منهج تاريخ األدب للمتنيب
 واملشروع النقدي، مثله مثل املشروع الفكري، خيتلف عن املشروع املـادي احملـدد،                

ن واملواد، يصعب ضبط آماده وحتققاته، ومع ذلك فاملشروع النقدي          غالبا يف الزمان واملكا   
مرهون يف حتققاته بالتراكمات اليت ختلفها القراءات املختلفة واملتعددة، واليت تـتم عـرب              

  .سريورة متوالية
  :من خالل هذا الطرح ارتأيت أن أطرح التساؤالت اآلتية

  ما موقع املتنيب عند النقاد قدميا وحديثا ؟_ 
 وما طبيعة الدراسات حوله؟_ 
 ؟ النقديما هي مكونات مشروع طه حسني _ 
ما هي الدوافع املوضوعية الختيار منهج تاريخ األدب كأداة إجرائية لقـراءة األدب             _ 

 العريب؟
  ؟)مع املتنيب(ما هي ردود النقاد على كتاب طه حسني _ 
  ؟)مع املتنيب(اصة مع كتابه كيف جتلى وعيه املنهجي يف كتاباته النقدية املختلفة، وخب_ 
 ومدى الكشوفات اليت توصل إليها طـه        ،ما مدى اإلضافات اليت أضافها هذا املنهج      _ 

 حسني من خالل دراسته لشعر املتنيب وشخصيته؟
 املهمة متثل منطلقات رحبة، وجماال للبحث والدرس، وال شك أن           األسئلةكل هذه           

 والتساؤالت  لإلشكاالت مقاربات   إجيادلعلمية تتمثل يف    املهمة الرئيسة املنوطة بالبحوث ا    
  .موضوع البحثاليت ميكن أن يثريها 



  

 ت 

 مساءلة القراءات النقدية اليت مارسها طه حسني علـى العديـد مـن              إىلتسعى      كما  
  . لنستشف من خالهلا معامل منهجه النقدي،الشعراء خاصة القدماء منهم

، موضع البحث، مع احلرص قدر اإلمكان علـى         يةقدالناخترنا أن نضع هذه التجربة          
الكشف عن منابعه الفكرية والثقافية والنقدية العربية والغربية، فالسنوات اليت قـضاها يف             
اجلامعة املصرية القدمية، وتلك اليت قضاها يف فرنسا، تركت بال شك أثرا حامسا يف فكـره          

  .االجتماعي والنقدي
ى عدد من املؤلفات حرصت على أن تكون يف املوضوع          اعتمدت يف هذه الدراسة عل        

 ،)األيـام (وأخص كتاب ذاته، ولعل أهم الكتب اليت أفادتين يف ذلك مؤلفات طه حسني،            
املرايـا  ، وكتـاب    ديوان املتنيب : خمتلفة من ذلك   مراجع   إىل إضافة،  )يف األدب اجلاهلي  (

 للدكتور حممد عبد الـرمحن      املتنيب بني ناقديه   للدكتور جابر عصفور، وكتاب      املتجاورة
أبـو  ، وكتـاب  األديباملتنيب يف التاريخ شعيب، ودراسة رجييس بالشري من خالل كتابه       

 عبد العزيز الدسـوقي، ودراسـة       ر، للدكتو الدهرالطيب املتنيب شاعر العروبة وحكيم      
  . املتنيب يف املناهج النقدية احلديثة، للباحث حممد آيت لعميمبعنوان
 نت استع إذمت لتحقيق ذلك منهجا تارخييا مرة ومنهجا حتليليا مرة أخرى،            استخد       

 عند احلديث عن حياة طه حسني، والظروف االجتماعية املختلفة الـيت            ،باملنهج التارخيي 
أحاطت ا، وكذلك ملتابعة تطور أفكاره النقدية باملوازاة مع تطـور حياتـه واملراحـل               

 باملنـهج  كمـا اسـتعنت   .ملنهج النقدي وتطوره   تلقي ا  التعليمية اليت مر ا، وتدرجه يف     
براز خصائص   عند تناولنا للجانب التطبيقي، املتمثل يف دراسة الكتاب إل         التحليليوصفي  ال

  .املنهج الذي طبقه
  . استدعت املادة العلمية املتجمعة لدي بناء البحث على متهيد وأربعة فصول وخامتة      

 وصفا ملدونته   أدبية، فاستعرضت ديث عن املتنيب كظاهرة      الفصل منه للح   خصصت        
ـ  النقدية ذكر أهم الدراسات     إىلالشعرية، وبواعث الصراع حوله، وانتقلت        ا قـدمي  ه عن

  .وحديثا



  

 ث 

 أهم مكونات مشروع طه حسني النقدي، بدء مبرجعياته          فدرست فيه  أما الفصل الثاين      
 مرجعياتـه  إىل  القاهرة، بعـدها انتقلـت  إىلاله  القدمية املتمثلة يف قريته مرورا مبرحلة انتق      

ة اليت أسـهمت يف      عند أهم الفلسفات الغربي    ثلة يف املرحلة الباريسية، ووقفت    احلديثة املتم 
  .سفة الشك، والتجريبية وفللسفة الوضعية تكوين منهجه كالف

نويريـة،  الليربالية ، وأبعادها الت    يف العنصر الثالث منطلقات طه حسني        مث استعرضت      
 بـدايات املـشروع     تعرف على العقالنية كمفهوم، وحددت ظهورها العريب، وأبرزت       بال

  .التنويري له
منهج طه حسني يف كتابـه، وردود النقـاد علـى     لدراسة الثالث الفصل وخصصت   

 بداية إىل نظرة طه حسني إىل التراث األديب، بعدها جاء العنصر الثـاين              الكتاب، فتطرقت 
ف على آليـات    التعرانتقلت بعدها إىل    ،  )مع املتنيب (التعريف بالكتاب   ول  الذي متحور ح  

  . مواقف النقاد من الكتاب يف العنصر الرابعاملنهج املتبع، ورصدت
ـ  )مـع املتـنيب   (  يف دراسة املدونة،   تمثلواملكان الفصل الرابع،     األخريويف       ت، فتناول

 املـصطلحات املوظفـة يف       لـبعض  كما عرضت شخصية املتنيب وشعره عند طه حسني،       
  .الكتاب

  .هذه الفصول وأيت البحث خبامتة أمجلت فيها أهم النتائج اليت توصلت إليها يف كامل 
وأخـص بالـذكر    ومل يبق يل غري التوجه بالشكر إىل كل من ساعدين يف هذا البحث        

الـصعوبات،    الذي ذلل أمـامي كـل      ،  بشري قط المصطفى   أستاذي املشرف الدكتور  
وعلى مـا   ،  املعايري العلمية  تضمن قدرا من  يرشدين إىل ما سدد خطاي حنو إجناز حبث         وأ

  .صبغه من وجهات نظر تتعلق باملوضوع
  .يت بقسم اللغة العربية جبامعة املسيلةوال يفوتين أن أذكر مع الشكر و االمتنان، أستاذ

  .البحث  إجناز هذا بالتقدير و االمتنان لكل من ساعدين يفجهو أخريا و ليس آخرا، أتو
  
  

   يستمد التوفيقاهللا ومن                  
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  :توطئة
 العريب، قدميه وحديثه، ومن الواضـح أن        األدبيعد املتنيب ظاهرة فريدة يف ساحة       

 املتنيب وموهبتـه    خصبش، فمنها ما كان خاصا      ضع هذا التفرد  ظروفا كثرية أسهمت يف و    
 االجتماعيـة   الشعرية، ومنها ما كان خاصا ببيئة الرجل من جانب النـشأة والظـروف            

 هذا التفرد وهذه املوهية بكثري من اخلصومة والعداء، ولقد صـدقت            والثقافية، وقد جوبه  
  :  حني قالاملتنيبنبوءة 

  1أنام ملء جفوين عن شواردها       ويسهر اخللق جراها وخيتصم
  .د أغفى قرير العني يف الوقت الذي يعتكف االهتمام به عرب البعدين الزماين واملكاينفق

العصر اجلاهلي يف حديثـه      من   ستعراضه الشعراء بدأ  ففي القدمي جند ابن رشيق عند ا            
 فمـأل   املتـنيب مث جاء   " :بقولهاض   هذا االستعر  منهم خيتم عن الشعر و الشعراء واملشاهري      

  .2"ناس الدنيا وشغل ال
 عن  )مع املتنيب ( الدكتور طه حسني خيربنا من خالل كتابه          جند ويف العصر احلديث،  

كرب الظـن أين    أو" فرنسا   إىل رحالته   احديسبب استصحابه لديوان املتنيب دون سواه، يف        
 ، وألين الناس املتصل منذ أكثر من عـامني ن املتنيب كان وما زال حديث فعلت ذلك أل إمنا

 وإسرافهم عليه ،    وإقباهلم استكشف السر يف حب احملدثني له        أن أحاولحاولت ومازلت   
  .3 "وإعراضا وإقباال القدماء يف العناية به حبا وبغضا أسرف، كما واإلقباليف هذا احلب 

 بالنسبة للبعد املكاين؛ فإن أدب املتنيب انشر انتـشارا،  ماأ للبعد الزماين،   بالنسبةهذا  
، حيث امتد شرقا حىت جتاوز اهلند ، فحضي ديوانـه بعـدة             فطاف يف البقاع شرقا وغربا    

. )وان املتـنيب  اىب شرح دي   ( النكرسوي واسم شرحه   بن مدين اهللا     إبراهيمشراح منهم   
                                                        

  .332، ص1983 بريوت، -دار بريوت للطباعة والنشر: ديوان املتنيب  (1)
حلميد، دار ابن علي احلسن بن رشيق القريواين االزدي، حققه حممد حمي الدين عبد ا: العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده (2)
 .100، ص1981، 5 سوريا، ط-اجليل
  .11، ص 1973، سنة 1، ط6 بريوت، الد -طه حسني، دار الكتاب اللبناين: مع املتنيب)(3
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 )زيادات شعر املتـنيب     ( كتاب بتأليفكما قام العامل اهلندي عبد العزيز امليمين الراجكويت         
، 1يب وحققها يف أربع نسخ خطية من الديوان       مجع فيه مخسا وأربعني قطعة أو قصيدة للمتن       

 روسيا فعين به املستشرق كراتشكوفسكي فـذكر        إىل أن وصل    إىلوجتاوز هذا االهتمام    
الشـري  ب أوروبا فقد أفرد     إىل، وامتد غربا      العالء املعري لديوان املتنيب    أيبخمتصرات شرح   

 احلـديث عـن     2)األديب  الطيب املتنيب دراسة يف التـاريخ      أبو(ن كتابه   ـفصال كامال م  
 تعقـب فيـه     )املتنيب واملستشرقون (بعنوان   الطيب املتنيب    أيباملستشرقني ودراسام حول    

  .3أعمال املستشرقني حول املتنيب واهتمامهم وفق ترتيب زمين هلذه الدراسات
 العريب منذ القرن الرابع اهلجري حىت عصرنا هذا بنتـاج           األدبولئن احتفظ تاريخ        

 أثاره مذهب املتنيب، فذلك ال يعين أن حركة النقد حول هذا الـشعر قـد                نقدي ضخم 
 يعين أيضا أن احلركة النقدية الواسعة قد         أصيل ، وهذا     اكتفت مبا تركت من تراث نقدي     

 ، فال زال شعره يوحي بـأروع اخلطـرات        وإبداعأتت على كل ما يف شعره من روعة         
ا العصر جيدون فيه جمـاالت نقديـة واسـعة،    ، وال زال النقاد حىت هذالنقدية لدى النقاد 

ن ينقد بروح العصر نفسه ما كـان         ما سبق، وأ   إىلع كل عصر أن يضيف      وبذلك يستطي 
  .على بقية العصور من قبله

 أي   هب، والعلماء مبا مل حيظ      واألدباءولقد حظي ديوانه بعناية كبرية من لدن النقاد                 
 إىلنذ أن تركه صـاحبه  ـاح هذا الديوان مغ عدد شر فبل" ديوان من دواوين الشعر القدمي    

اد والدارسني الذين لن تتوقـف  ــ النقإىل إضافةأيامنا هذه ما يزيد عن مخسني شرحا ،   
ت (ديعي  ــوحتدث عنه الشيخ يوسف الب    .4" عن الدرس والتنقيب والتمحيص      مسريم

                                                        
  .89، ص2مصر ، ج_ ، دار املعارف 5عبد احلليم النجار، ط. د:كارل بروكلمان، نقله إىل العربية: تاريخ األدب العريب) 1(
سالة دكتوراه تقدم ا املستشرق بالشري إىل جامعة السوربون بباريس ونشرته وزارة الثقافة السورية والكتاب يف األصل ر) 2(

  . بترمجة الدكتور إبراهيم الكيالين 1975يف دمشق سنة 
رجييس بالشري،ترمجة إبراهيم الكيالين،ديوان املطبوعات : أبو الطيب املتنيب دراسة يف التاريخ األديب) 3(

  .543ائر،صاجلز,اجلامعية
، ص 2001، سنة1سليمان بن صاحل اخلراشي، دار علوم السنة للنشر ، السعودية، ط: نظرات شرعية يف ديوان املتنيب ) 4(

60.  
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ـ 1073  فمنهم مـن    كثرية، وانتدب العلماء لديوان املتنيب وشرحوه شروحا      ":فقال)  ه
  .1"نهم من تكلم على بعضه ـتكلم على ديوانه امجع وم

 أنـواع  وهي أن الشاعر يتمتع بنوع من        أساسية استنتج املستشرق بالشري نتيجة             
العبقرية، وأن هذا االهتمام املستمر بشعره هو نتيجة التشابه احلاصل بني البيئة اليت قيلـت               

أو أعيـد     الشعري للمتنيب قد تكـرر     فاألفق،  ئة املتلقية هلذا الشعر   يب، والبي  املتن أشعارفيها  
ولكي نعلل االهتمام العطوف أو املناوئ الذي أعـاره العـرب           :"يقول بالشري . تشكيله
ت أو نوقشت    عن البيئة اليت نظمت وقرئ     األشعار جنرد يف أي وقت تلك       أال املتنيب   ألشعار

  .2"لذلك الذي أنشأت فيه آثار املتنيب الشعرية فيها ، ففي كل مرة إذن ينشأ حميط مشابه 
  .3" متفقني على أن املتنيب ليس شاعرا صغريا " هكذا كان أنصار املتنيب وخصومه و  

ا خارج السرب لتكون هذه الغربة تفسريا لتفـرده،         دفأنصاره يؤثرون أن يبقى مغر           
 الـذكر    حظ مـن إشـاعة     فالرجل ذو " إمخاد ذكره    إىل خصومه فلم جيدوا السبيل      وأما

  .4 "مواشتهار االس
  : ديوان املتنيب، وبواعث الصراع: أوال

  : ديوان املتنيب وشعره -1
          إن الدارس عموما، ودارس األدب خصوصا يعتمد على النصوص املـسندة اىل            
أصحاا، إسنادا صحيحا، حىت تكـون النتائج واحلقائق املدروسة تطمئن إليها العقول،           

عل معها النفوس، وديوان املتنيب هو املرجع الوحيد، بل هو املصدر الوحيـد الـذي               وتنف
 اهتماما خاصا مل نره عند غريه        املتنيب يعتمد عليه للتعرف على املتنيب وأحواله، فقد أواله       

من الشعراء الذين سبقوه أو عاصروه أو أتو بعده، حيث قدم ديوانه لدارسيه بنفسه مرتبا               

                                                        
 .268، ص 3دار املعارف،ط-الشيخ يوسف البديعي ، ت مصطفى السقا وعبدة زيادة عبدة: الصبح املنيب عن حيثية املتنيب) 1(
  .121، ص 1986،سنة 1 بريوت، ط-حممد بن شريفة، دار الغرب اإلسالمي. د:  أدب املغاربةأبو متام وأبو الطيب يف) 2(
 .245، ص 2006، سنة 4 عمان، ط-إحسان عباس، دار الشروق للنشر والتوزيع. د: تاريخ النقد األديب عند العرب) 3(
  .182، ص 1الشيخ يوسف البديعي، ج: الصبح املنيب عن حيثية املتنيب) 4(
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تلك خطوة ذات بال يف بيان تطور عبقرية هذا الشاعر مـن جانـب، ويف         ترتيبا زمنيا، ف  
  .1"توثيق النصوص والتأكد من صحتها، وصحة نسبتها إليه من جانب آخر

    إن املتنيب قرأ شعره على الناس أملى على من قرأه مقدمات قصائده بتوارخيها، ويؤكد              
 آخر ما اشتمل عليـه ديـوان        هذا:" الواحدي  أحد شراح ديوان املتنيب يف آخر شرحه        

  .2"املتنيب الذي رتبه بنفسه وهو مخسة اآلف وأربعمائة وأربع وتسعون قافية 
أما رواية ديوان املتنيب فقد وافانا ا رواة ثقات ، منهم أبو الفتح بن جـين وقـد                  

على بن محزة البصري الذي نزل املتـنيب يف داره          " ناظره يف كثري من أبياته مث شرحه، و         
، وحممد بن امحد املغريب     3"نما قدم بغداد بعد مفارقة مصر، وكان ضيفه إىل أن رحل            حي

هـؤالء الـرواة    ... أحد أئمة األدب والشعر الذي مسع الديوان من أيب الطيب ببغـداد           
فديوان أيب الطيـب املتـنيب أخـذ        " املعاصرون للشاعر، وقد استمرت الرواية بعدهم،       

ـ   زإىلبالرواية من أيام الشاعر    د هـذا  ـمان العكربي وعندنا ما يدل على روايـات بع
  .4"التاريخ 

إيـضاح  ( أما عن شعر املتنيب هل تضمنه ديوانه كله أم ال فريد األصفهاين يف كتابه          
أخربين أبو الفتح عثمان بن جين أن أبا الطيب أسـقط مـن             ):" املشكل من شعر املتنيب     

لناس لكثرة اهتمامهم بـشعره التقطـوا       ولكن ا . 5"شعره الكثري، وبقي ما تداوله الناس       
) زيادات شـعر املتـنيب   ( كثريا مما أسقط ومجعوه وأحلقوه ببعض نسخ الديوان ككتاب  

للميمين واليت مل يروها العكربي، و اليزال ديوان أيب الطيب حيظى بكل عناية واهتمـام               
  .لدى الدارسني والشراح واحملققني

                                                        
  .32، ص 1964 مصر، سنة -حممد عبد الرمحن شعيب، دار املعارف. د: تنيب بني ناقديهامل) 1(
 .22، ص1968 مصر، سنة -عبد الوهاب عزام، دار املعارف: ذكرى أيب الطيب بعد ألف عام) 2(
 .755، ص4،  ج1 لبنان، ط-إحسان عباس ، دار الغرب اإلسالمي .د:ياقوت احلموي، حتقيق: معجم األدباء) 3(
 .23عبد الوهاب عزام، ص: ذكرى أيب الطيب بعد ألف عام) 4(
،ص 1997، سنة4القاهرة، ط-عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني: عبد القادر بن عمر البغدادي، حتقيق: خزانة األدب) 5(

10.  
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قد  فهذا أمر ال غبار عليه، وخصوصا وأن املتنيب            وأما نسبة الديوان إىل أيب الطيب     
وكان سلفنا ال يقبلون رواية شـفوية أو مكتوبـة اال   " ، اهتم بنفسه كما تشري الروايات  

يستند بصاحبها ، فإذا سرنا على آثارهم فال بد لنا بادئ بدء أن نتثبت من أن هذا الشعر                  
  .1" كالمه الذي بأيدينا والذي يسـمى ديوان املتنيب هو كـله من

 وعلى تعدد شراحه وطبعاته، فإنـه ميثـل   _الذي هو بني دفتيه _ إن شعر املتنيب   :شعره
 صـباه اىل  األول شـعره يف : شخصية أيب الطيب متثيال دقيقا، فديوانه يقسم إىل قسمني          

، ومدتـه حـوايل اثـنني     هـ 336د اهللا بن طغج بالرملة سنة فترة مدح األمري ابن عب   
هـ 354والثاين ما جاء يف نظمه للشعر بعد هذا التاريخ اىل أن قتل سنة              ،  وعشرين عاما 

  .أي ما يقارب مثانية عشر عاما
    ومعامل هذه الفترة واضحة وتارخيه معروف، حىت أن بعض القصائد مؤرخة بالـسنة             

  .2"حسب هذا كله من إمالء املتنيب على رواة ديوانه أ و،"والشهر واليوم
  :نقدي حول املتنيب  بواعث الصراع ال–2 

لقد أثار املتنيب يف حياته، وبعدها حركة واسعة من الدراسات ، وشغل الناس بفنـه      
 أدرك اد الذي فاته يف السياسة، فإن يكن اد كمـا  ألنه، واألمصاريف كثري من البلدان   

  : قال
  3وتركك يف الدنيا دويا كأمنا      تداول مسع املرء أمنله العشر

  .وقال ومازال حىت اليوم مدار قيل بامسه،لدنيا مدوية ا زالت افم
 كانت خـصومة  وإمناواخلصومة حول املتنيب مل تكن خصومة حول مذهب شعري ،          

 منذ أحلقتين الرغبة    األدبوما زلت أرى أهل     :" حول شاعر أصيل ، قال صاحب الوساطة      
  :  املتنيب فئتني الطيب أمحد بن احلسنيأيب، ووصلت العناية بيين و بينهم يف جبملتهم

                                                        
 .21عبد الوهاب عزام، ص: ذكرى أيب الطيب بعد ألف عام) 1(
  .26وهام عزام، صعبد ال: ذكرى أيب الطيب بعد ألف عام) 2(
  189الديوان، ص ) 3(
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، منقطع إليه جبملته، منحط يف هواه بلسانه وقلبه، ويتلقى مناقبه           تقريظهمن مطنب يف     -
يعيـد  ، ويعجـب و   بـالتفخيم  ما حكيت    إذايع حماسنه   تشيب ذكرت بالتعظيم، و   إذا

ويكرر، ومييل على من عابه بالزراية والتقصري، وتناول مـن ينقـصه باالسـتحقار              
لى بيت خمتل النظام، أو نبه على لفظ ناقص عن التمام ، التـزم     عثر ع  فإذاوالتجهيل،  

من نصرة خطئه وحتسني زللـه ما يزيله عن موقف املعتذر، ويتجـاوز بـه مقـام                
  .املنتصر

 يروم إزالته عن رتبته، فلم يسلم له فضله، وحياول أن حيطه عن مرتلـة بـوأه            وعائب -
عايبه، وتتبع سقطاته وإذاعة غفالتـه   موإظهارضائله  ف إخفاءإياها أدبه، فهو جيتهد يف      

  .1" فيهلألدبوكال الفريقني ، إما ظامل له أو 
"  بعد جديد للـشعر العـريب فقـد دخـل يف دائـرة               إعطاءلقد متكن املتنيب من     

فـصدم الـذوق    " تمحور حوله الناس والشعراء،     ي قطبا؛ حيث أصبح    " طاب  ـاالستق
 يف الشعر، جرأته اليت تركب املبالغـة        رأتهجب ومرة   للتعاظممرة بشخصه املتعايل    : مرتني  

 اللياقة والعرف   بأصول غريبة ، وتستخف     قيدة الدينية، وتنتحل آراء فلسفية    حىت متس الع  
  2...".و تتصرف باللغة تصرف املالك املستبديف خماطبة املمدوحني ورثاء النساء، 

  :وميكن حتديد بواعث الصراع النقدي حول املتنيب يف
 االقتصادية وتردي الوضع االجتماعي، فـضال       األحوالويتمثل يف سوء     :اديالدافع امل * 

 تزايد اخلصومات بني الشعراء، وبلغ      إىل أدى، وهذا   ... السياسية األوضاععن اضطراب   
 للعيش حتـت كـنفهم،      واألمراء اخللفاء   أبواب إىلالصراع ذروته يف التسابق للوصول      

  .املادحني يف كل وقت وحنيشعراء،  وعطايا للأموالوالتنعم ملا يبذلونه من 

                                                        
حممد أبو الفضل إبراهيم علي حممد البجاوي، : للقاضي علي بن عبد العزيز اجلرجاين،ت: الوساطة بني املتنيب وخصومه) 1(

  .2، ص 2006 ، سنة 1 بريوت، ط-املكتبة العصرية، صيدا 
 .244إحسان عباس، ص . د:تاريخ النقد األديب عند العرب) 2(
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، فلم يكن ينظـر  األمراء املنازل الشريفة لدى إىللكننا جند املتنيب كان متطلعا دوما         
 إىل فتات موائد اخللفاء، ومل يشغل نفسه بصغائر العطايا، كطمعه من خالل شـعره               إىل

ـ  وإغـداق ، ومل يأل سيف الدولة يف بر شاعره،         1طلب الوالية والسلطة   ة عليـه    النعم
، يؤخذ من رواية يف الصبح املنيب انه كان يعطيه ثالثة آالف دينار كل              وإعظامه،  وإكرامه

 الـذي أثـار   األمرطيه عطايا أخرى يف مقامات خمتلفة،    ويدل الديوان أنه كان يع     2سنة،
حفيظة وحسد حاشية سيف الدولة، وعلى رأسها ابن عمه الشاعر أبو فراس احلمـداين،              

سفت مشس أيب الطيب جنومهم، وأمخدت نباهتـه ذكـرهم، فكـانوا            شعراء ك  " ألم
  .3"  ما بينه وبني صاحبهوإفسادحيسدونه وال يألون يف ذمه والتسميع به 

قه املتنيب بنفسه تعاظمت حىت بلغت الغرور وجتاوزته،        ث إن   :الدافع أو الباعث النفسي   * 
خرون فيه، وقد زاد على ذلك      ، ومامل يره اآل   اآلخرينفقد كان يرى يف نفسه ماال يراه يف         

 الطيـب   أيب"أنه كان دؤوبا على التصريح بذلك يف كل زمان ومكان فكان لكربيـاء              
وكان الـشعراء   . همإياه تزيد حسادهم وغيظ    األمري وإيثارعليهم  وفخره بشعره وتعاليه    

  4".حيسدون الشاعر األيب على مكانته وينقمون عليه تعاليه وتعاظمه
  : قولهإىلانظر   

  دداــــ فزين معروضا وراع مس  مسهري محلــتهإالوما أنا       
  داردــ املادحون مأتاكدت شعرا فإمنا     بشعري ـنش أُإذاأجزين     
  5 احملكي واآلخر الصدىرائا الط  أنفإنينودع كل صوت غري صويت     

                                                        
الشيخ حممد الطاهر بن عاشور، الدار : أبو القاسم عبد اهللا بن عبد الرمحن األصفهاين،ت: لواضح يف مشكالت املتنيبا) 1(

  .10 تونس، ص - للنشرةالتونسي
  .88-87الشيخ يوسف البديعي، ص : الصبح املنيب عن حيثية املتنيب) 2(
  .91 عزام، ص بعبد الوها: ذكرى أيب الطيب بعد ألف عام) 3(
  .91 عزام، ص عبد الوهاب: يب الطيب بعد ألف عامذكرى أ )4(
  .373الديوان ،ص ) 5(
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هم،  شـعر إلقـاء كما جند املتنيب خيالف عادات الشعراء يف حضرة اخللفاء حلظـة              
 بني يـدي    األرضباشتراطه على سيف الدولة أال يكلفه مبا يكلف به الشعراء من تقبيل             

، وهذا كلـه    األول الشعر وهو واقف، وان يكون هو شاعر البالط          إنشاده، ومن   األمري
  .كان سببا مهما يف استنهاض مهم احلاسدين احلاقدين عليه خاصة

 إىل ينـسبوه  أن الذين حتدثوا عـن املتـنيب    مل يستطع النقاد: الباعث الفين   أوالدافع  * 
 طبـع   إىل متام، وعدل بـه آخـرون        وأيب صنعة مسلم    إىلمذهب معني فنسبه بعضهم     

 يف شـعره بـني القـدمي     املتنيب، فجمع1 ورأى اجلرجاين أنه وسط بني املذهبني     البحتري
 شعره، يقول شـوقي      اتساع هوة اخلالف واخلصومة حول     إىلواحلديث والذي أدى به     

 شاعر يتصنع يف شعره تصنعا حنويا فمن قبله مل يكـن الـشعراء              أول:" ضيف عن املتنيب  
 الوقوف على املذاهب النحوية ومعرفة ما بينها من خالف ومل يكونـوا             أنفسهميكلفون  

  2".النحو على هذه الصورة اليت رأيناها عندهيتعمقون يف دراسة 
 قضايا جديدة فيه، وهذا مبا انفـرد  لقد أسهم املتنيب يف اتساع جماالت النقد وظهور       

 األثـري  فظهرت دراسـات ابـن       باألساليب اللغة، فربز منحى يعىن      إزاءبه من مواقف    
  .األسلوبواجلرجاين وغريمها يف النقد اللغوي ويف مباحث 

 احملبـون وتالميـذه     أنـصاره كان املتنيب طرفا يف حبث مسائل النحو واللغة، وله            
وتـتفهم منـه    فكانت له حلقات علمية تأخذ منه شعره        " هاملخلصون الذين جيتمعون ب   

، وأنه كانت جتري بينـه وبـني الـشاعر          4فابن جين ينبئنا أنه قرأ عليه الديوان      3" مراميه
  .5 تدخل يف صميم عمل الناقد ومهمة النقادونقاشاتحماورات 

  .ا زمنيا اثر قدمه املتنيب لديوانه ودارسيه هو ترتيبه لديوانه بنفسه ترتيبأهمولعل   
                                                        

  .50للقاضي علي بن عبد العزيز اجلرجاين، ص : الوساطة بني املتنيب وخصومه)  1(
  .339، ص 11 مصر، ط -شوقي ضيف، دار املعارف. د: الفن ومذاهبه) 2(
 .92ص حممد عبد لرمحن شعيب، . د: املتنيب بني ناقديه) 3(
  .90، ص 1الشيخ يوسف البديعي، ج: الصبح املنيب عن حيثية املتنيب) 4(
  .90، ص 1الشيخ يوسف البديعي، ج: الصبح املنيب عن حيثية املتنيب) 5(
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 املتنيب هي اليت جرت يف بالط سيف الدولـة          أدبكانت أوىل االس اليت تناولت        
 والقـرب   األمري صداقة   إىل أوج جمده الفين ووصل بفنه       إىلحيث وصل الشاعر     " حبلب

  1."منه
 علـي   أيب أسـئلة  مـن    كان املتنيب ما    أدبومن تلك النقاشات اليت دارت حول         

  2.له حول اجلموع على وزن فعلىالفارسي للشاعر ومنه سؤا
إن معظم القضايا النقدية اليت عرضها القدامى كانت قـضايا مزدوجـة الطـرفني             

 أو املفاضـلة    إىل األزمة واالنتحال واللفظ واملعىن والطبع والصنعة، مث انتقلت         كاألصالة
يقـة   املشكلة املزدوجة هي مـشكلة الطر      أصبحت" املوازنة بني اثنني من احملدثني، حىت       

الشعرية وظل احلال كذلك حىت ظهور املتنيب وقيام معركة شعرية عنيفة حـول شـعره               
 املتنيب من دائرة التـراث العـريب       خراجإل حماولة   إالتلك املعركة   ، ومل تكن    دامت طويال 

 من عـداء    إالووضعه موضع املوازنة مع ذلك التراث كله، وهي بذلك مل تكن صادرة             
  .3واضح من شخص املتنيب 

 القضايا املتصلة بالنقد فقد مهدت      ألغلبما كان لباب السرقات الشعرية منفذا       ك  
كما مهدت لوجود نقد حتليلـي، حـاول        "  بني الشعراء،    واملقارنة املوازنة   إىلبطبيعتها  

 عند كل مـن الـسارق       األبيات يأخذ يف دراسة     ،أنرقة  سلل   يعرض   أنالناقد فيه قبل    
  .4"نهما واملسروق، مث دراسة أوجه شبه بي

                                                        
 .33لرمحن شعيب، ص احممد عبد . د: املتنيب بني ناقديه) 1(
  258طه حسني، ص: مع املتنيب) 2(
  22-21إحسان عباس، ص.د: تاريخ النقد األديب عند العرب) 3(
، 1981 العراقية، سنة ة اجلمهوري-هند حسني طه، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم: النظرية النقدية عند العرب) 4(

  .250ص
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 أنحتليقه فوق شـعراء زمانـه        و   إحسانهاملتنيب كان من    وخنلص من هذا كله أن        
وكان من شذوذه وابتداعـه يف بعـض املعـاين          " ،  أخرى به مجاعة، وحسدته     أعجب
  .1" كرهه قوم، ووجد فيه آخرون جماال للشرح واجلدلأن واأللفاظ

ذكر أنه قد    يف حياة الشاعر، وي    فتعددت الشروح لديوانه، تلك الشروح اليت بدأت            
لك الشروح العلماء من بالغيني     تأسهم يف تدريس ديوانه وشرح قصائده، وقد اجتذبت         

و حنويني وفالسفة وشعراء، فضال عن النقاد، وان دل هذا على شيء، فإنه بال شك يدل                
مان، يقـول   على القيمة الفنية املميزة لشعر املتنيب، فازداد ذكر الشاعر نباهة على مر الز            

، وال أقالم   األنسفليس اليوم جمالس الدرس أعمر بشعر أيب الطيب من جمالس           :" الثعاليب  
كتاب الرسائل أجرى به من ألسن اخلطباء يف احملافل ، وال حلون املغنيني والقوالني أشغل               
به من كتب املؤلفني واملصنفني ، وقد ألفت الكتب يف تفسريه وحل مشكله وعويـصه،               

 يف الوساطة بينه وبني خـصومه،       األفاضلوتكلم  ،  دفاتر يف ذكر جيده ورديئه    وكثرت ال 
 منـه   والنـضج عونه، وتفرقوا فرقا يف مدحه والقدح فيه،         عن أبكار كالمه و    واإلفصاح

  .2"والتعصب له وعليه
  :الدراسات القدمية حول املتنيب: ثانيا
   :ء النقاد يف الديوانآرا -1

أبـو  الشعراء من االهتمام به لدى القراء والنقاد مثلما أثاره          مل يثر شاعر من                  
 املتنيب طيلة القرون املاضية لدرجة قيل فيه إنه الرجل الذي مأل الدنيا وشغل الناس،               بالطي

 اإلبـداع وقد ظل يلهم الشعراء يف كل عصر، وجيلس سلطانا غري منافس علـى عـرش                
اصل باستمرار ، فتحظى كل احلواجز بني       الشعري دون أن يفقد قدرته على التجديد املتو       

 ليستمر حيا مع كل شعر، فمنهم من قال عنه أنه شاعر سـبق زمانـه،                واألزمنة األمكنة

                                                        
 .254عبد الوهام عزام، ص: ذكرى أيب الطيب بعد ألف عام) 1(
مفيد حممد قمجة، دار الكتب .يسابوري،  حتقيق دأبو منصور عبد امللك الثعاليب الن:  يتيمة الدهر يف حماسن أهل الدهر) 2(

 .140، ص1، ج1983، سنة 1 لبنان،ط-العلمية، 
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وقال عنه آخرون انه الشاعر العريب احلداثي الوحيد الـذي يـستطيع أن يتغلـب علـى                
  . والفنيةاألدبية والتقاليد األجيالاملسافات بني 

قـرن الرابـع     نقدية ال تزال أصداؤها تعكس آراء النقاد منذ ال         فكان مثار حركة          
 العريب منذ ذلك العهد بنتاج نقـدي        األدب، ولئن احتفظ تاريخ     اهلجري حىت عصرنا هذا   

ضخم آثاره مذهب املتنيب ، فذلك ال يعين أن احلركة الواسعة قد أتت على كـل مـا يف                   
، وال  خلطرات النقدية لدى النقـاد    أروع ا ، فال زال شعره يوحي ب     وإبداعشعره من روعة    

، فكما مل يتفق الناس حوله يف       ذا جيدون فيه جماالت نقدية واسعة     زال النقاد حىت عصرنا ه    
قسم هؤالء بني مادح وقادح له، بني      إذا ان ، فال غرابة    مل يتفقوا حوله يف زماننا    زمانه، فإم   

     احلـائط ، فنـشأت   د لشعره، وضارب بقصائده عـرض    معجب به ونافر منه، وبني مرد
يف واقع أمرها أحـداث ال سـبيل اىل         " هياليت   أو النقدية،    األدبيةاخلصومات أو املعارك    

  .1 "اإلنتاج، ونقد باإلنتاجتاليف حدوثها، وحدوثها مرتبط 
 موضوعات وثيقة الصلة    ل شعرية املتنيب وتلتها    مبعث هذه  املعارك حو     فابتداء كان        

خصيته، وآراء اآلخرين يف شعره وشخصيته، لكن الدكتور حممـد  ، أو نابعة منه، مثل ش به
 قـد بـدأها  خـصومه        األدبية أن اخلصومة    "إىل) النقد املنهجي   ( يف كتابه   مييل  مندور  

  .2"باهلجوم على شخصه مث اختذوا من ذلك وسيلة لتجريح شعره ونقده
ـ    –واخلصومة اليت كانت حول املتنيب مل تكن خصومة مذهبية                     ني  كما حصل ب

 كانـت  وإمنـا  –، وأنصار احلديث حتت لواء أيب متام يتزعمه البحتريأنصار القدمي الذي    
 منـذ  األدبومازالـت أرى أهـل      :" خصوم حول شاعر أصيل، قال صاحب الوساطة        

أحلقتين الرغبة جبملتهم، ووصلت العناية بيين وبينهم يف أيب الطيب أمحد بن احلسني املتـنيب       
  :فئتني

                                                        
 .5، ص1984، سنة 1 لبنان، ط-عبد اللطيف شرارة ، دار العلم للماليني، : معارك أدبية قدمية و معاصرة) 1(
  .167-165، ص 1996سنة ر، مص-حممد مندور، دار ضة مصر للطباعة والنشر: النقد املنهجي عند العرب ) 2(
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، ويتلقـى   لته، منحط يف هواه بلسانه وقلبـه      نب يف تقريضه، منقطع إليه جبم     من مط  -
، ويعجب ويعيـد     ما حكيت بالتفخيم   إذامناقبه اذا ذكرت بالتعظيم، ويشيع حماسنه       

ـ         اول مـن ينقـصه باالحتقـار       ويكرر، ومييل على من عابه بالزراية والتقصري، وتن
 على لفظ ناقص عن التمام، التـزم        ، فإذا عثر على بيت خمتل النظام، أو نبه        والتجهيل

من نصرة خطئه وحتسني زللـه ما يزيله عن موقف املعتذر، ويتجـاوز بـه مقـام                
  .املنتصر

أن حيطه عن مرتلـة بـوأه   ائب يروم إزالته عن رتبته، فلم يسلم له فضله، وحياول          وع -
ـ  اـائله وإظهار مع ـإياها أدبه، فهو جيتهد يف إخفاء فض       ة يبه، وتتبع سـقطاته وإذاع

وقد شـهد مولـد تلـك       . 1" فيه   ألدبلامل له أو    ـ، وكال الفريقني إما ظ    غفالته
اخلصومة يف بالط سيف الدولة احلمداين يف حلب، ومنه ارتقت جنم املتنيب الشعري،              

 .يف حني كان قبل هذا العهد ميدح من يستحق املدح ومن ال يستحق

 الذي مكّنه   األمران تفرده وأصالته ،      املتنيب أبدع عاملا شعريا فريدا ومن هنا ك        إن        
 دائرة االستقطاب، كما حظـي ديوانـه        إىلمن إعطاء بعد جديد للشعر العريب نفذ منه         

والعلماء ميا مل حيظ به أي ديوان من دواوين الـشعر   ،واألدباءالنقاد  بعناية كبرية من لدن     
 يف ذكر جيـده،     وكثرت الدفاتر  وقد ألفت الكتب يف تفسريه، وحل عويصة،      " القدمي،  

بكـار كالمـه     عن أ  واإلفصاح يف الوساطة بينه وبني خصومه،       األفاضلورديئه وتكلم   
  .2" والقدح فيه، والنضح عنه، والتعصب له، أو عليهوعونه وتفرقوا يف مدحه

وانتـدب العلمـاء    :" قال) هـ  1073ت  ( وتكلم عنه الشيخ يوسف البديعي             
رية ، فمنهم من تكلم على ديوانه أمجع ، ومنهم مـن            لديوان املتنيب وشرحوه شروحا كث    

  .3"عضه بتكلم على 

                                                        
 .12اآلمدي، ص: الوساطة بني املتنيب وخصومه ) 1(
 .140، ص 1أبو منصور عبد امللك الثعاليب النيسابوري، ج: يتيمة الدهر يف حماسن أهل الدهر) 2(
 .268يوسف البديعي، ص : الصبح املنيب عن حيثية املتنيب) 3(
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الذين ذكروا شروح الديوان كثريون ، ومـا ذكـر           : يف شروح املتنيب   األديبالنقد   -2
 ذكر الشروح يف مؤلفام     دالذين ور  األدباء بعضه قد حقق وبعضه اآلخر مل حيقق ، ومن        

 شرح هكذا   اإلسالمشعر يف اجلاهلية وال يف      وان  ومل أمسع  بدي   :" شاكر، فقال حممود حممد   
، وال يتداول شعر يف مثال أو طرف أو غرائـب            الشروح الكثرية سوى هذا الديوان     ذه

  .1" يف نظم أو نثر أكثر من شعر املتنيب األدباءعلى ألسنة 
ـ    " أا  أما عن أمهية الشروح فيقول الدكتور احسان عباس                   ن قراءة شعر املتنيب م

   فالتجدد احلاصل يف ذهنية القارئ ويف مرجعياتـه جتعـل           2" الزمن   زوايا خمتلفة على مر ،
 ظاهرة  إن:" احسان عباس .النص الواحد خترج عنه  عدة معان على مر الزمان، ويضيف د           

الشروح لديوانه هي أبرز الظواهر يف هذا القرن فقد تعاقب على شرحه سبعة من أكـابر                
ا       -طبيعة احلال    ب -اح، وهي شروح    الشرتتعمد توضيح املعاين، ويتفاوت اهتمام أصحا 

، وأكثرهم يتخذ من شرح ابن جين أساسا للـرد          بالشواهد اإلتيان أو   اإلعرابيف توجيه   
على  مباشر   ما رد ا ابن فورجة فإ   ج رأي آخر خمالف لرأيه وخاصة شرح      عليه أو الستخرا  

ف عن طبقـات القـراءة لـشعر        نة للكش وهلذا فهي تصلح بعد الدراسة املقار      جين،   ابن
، وحسبك بشاعر جيتمع على شرحه ابن جين وأبو العالء املعري وابن سيده، ومن              3"املتنيب

  .إليهم ومن دوم، وقد جعل كل واحد من هؤالء الشراح لنفسه منهاجا
  :  نوعني إىلوانقسمت الشروح        

ال مرتبا علـى حـروف املعجـم         شروح تناول فيها القدماء ديوان أيب الطيب كام        – 1
  .والتدرج الزمين 

  .املشكلة شروح اقتصروا فيها على أبياته – 2

                                                        
  .661، ص1987 مصر، سنة -،املؤسسة السعودية حممود حممد شاكر، مطبعة املدين: املتنيب ، رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا) 1(
  .285إحسان عباس، ص. د: تاريخ النقد األديب عند العرب ) 2(
  .373إحسان عباس، ص. د: تاريخ النقد األديب عند العرب ) 3(
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 تدل على مقـدرة الـشراح       األدبيةويف هذه الشروح آراء نقدية كثرية هلا قيمتها                
  . من خالهلااألدبوبعدهم النقدي يف تقومي بعض من هذا 

مة يف النقد القدمي، منها ما يرجع اىل اللغة         وهذه اآلراء تناولت موضوعات نقدية مه            
 املضمون من معـاين وموازنـات بـني         إىلا ما يرجع    ، ومنه  والعروض والقوايف  واأللفاظ

  .الشعراء ودراسات لباب السرقات وبناء القصيدة وبعضها كان نقدا ذاتيا
 ومنـهم اللغـوي ومنـهم       األديـب كما أن النقاد خمتلفون يف اهتمامام فمنهم        

  .يشرحونه ولكنهم كلهم متفقون على أمهية ما ذلك،لسوف ومنهم بني الفي
فقد شرح ديوانـه    ،  )هـ  292ت  ( ابن جين    شعره أمجع    لىوأول من تكلم ع            

، وكان له فضل ال ينكر فيما أثاره من حركة أدبية، ألن املتنيب قرأ عليـه                )الفسر(أمساه  و
التجين علـى  ( ومناقشات نقدية، وجند شرح  وأنه كانت جترى بينهما حماورات  ،1الديوان

ـ 455ت  (البن فورجة   ) ابن جين     حيـان   ين يف شعر املتنيب أليب    ، والرد على ابن ج    ) ه
ـ 436ت(ها ابن جين للشريف الرضي      ليالتوحيدي وتتبع أبيات املعاين اليت تكلم ع       ) هـ

  القاسم أليب )يف مشكالت شعر املتنيب    الواضح(بن فورجة، و    ال) الفتح على أيب الفتح     (و
عـدد مـن    وشرحه بعد ذلك    )معجز أمحد   (، مث تناوله املعري وشرحه وأمساه       االصفهاين

  .2النقاد
 النقاد والدارسـني    إىل إضافةاح هذا الديوان مخسني شرحا،      بلغ عدد شر  "وهكذا فلقد    

  .3"الذين لن تتوقف مسريم عن الدرس والتنقيب والتمحيص 
 على كثـرة عـددهم واخـتالف         بأن هؤالء الشراح والنقاد    وميكننا القول               

  :، حيصرون يف ثالثة اجتاهاتأجياهلم

                                                        
  66يوسف البديعي، ص: الصبح املنيب عن حيثية املتنيب) 1(
 .252، ص 1989، سنة 17 لبنان، ط-أنيس املقدسي، دار العلم للماليني:  يف العصر العباسيأمراء الشعر العريب) 2(
 .60نظرات شرعية يف ديوان املتنيب،سليمان بن صاحل اخلراشي، ص ) 3(
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فريق يساند فن املتنيب ، ويرى أنه وصل اىل درجة الكمال الـشعري، الـيت ال                 -1
ميكن أن يشوا عيب فين أو نقص ومن أبرز هذا الفريق ابن جين وأبو العـالء                

  .املعري ومن لف لفهما من الشراح
يق يتحامل على فنه الشعري حتامال شديدا، ويتصيد سـقطاته، مث جبـسمها،    فر -2

، وميثله الصاحب بن عباد، وابـن وكيـع         ربزها للعيان، متعاميا عن حسناته    وي
، ) عن سرقات املتنيب   اإلبانة( ، والعميدي   )املنصف يف سرقات املتنيب     ( التنيسي  

 .ومن حنا حنوهم

حبسناته، كما يسلم مبا له من      رف للشاعر   وفريق وسط بني هذين االجتاهني، يعت      -3
سيئات فنية، مدركا أن ذلك ال يغض من قيمته كشاعر كبري، وغالبا ما يستند              

، ويبدوا أن هذا االجتـاه الوسـط، ميثلـه        يف أحكامه النقدية على منهج علمي     
يتيمة ( ، والثعاليب يف    ) الوساطة بني املتنيب وخصومه   ( اب  اجلرجاين صاحب كت  

 ).الصبح املنيب عن حيثية املتنيب (يوسف البديعي يف ، و)الدهر

 
  :مآخذ النقاد على شعر املتنيب بعض:اثاني
  :األسلوب املآخذ على -1

ن عرض هلا دارسـو    من القضايا القدمية اجلديدة، اليت       األسلوبيةتعترب الدراسة            
ائص اجلماليـة   تلك الدراسة اليت تتخذ اخلص    " ، فهي   كثر، فتعددت جوانب النظر فيها    

 هلا جمـاال للدراسـة   األذن والسمات اليت سببت اطمئنان النفس هلا وارتياح         لألساليب
   .1"والبحث 
 منحى مغايرا وهذا القتراا من حقل الدراسات        األسلوبوقد اختذت دراسة             

  Sylistics، يف االجنليزية األوروبيةاللغوية حىت اختذت تسمية خاصة ا يف اللغات 

                                                        
  .83حممد شعيب، ص. د: املتنيب بني ناقديه) 1(
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 ـ العربية بإىل املصطلح  ترمجة، ومت وغريها من اللغات Stylistiqueويف الفرنسية 
  .1 )األسلوبية(وآخرون ) األسلوبعلم (

حملاولة االقتـراب مـن     "  من الدراسات اللغوية احلديثة      األسلوبيةكما اقتربت          
 ذلـك   ومـن خاص، بوجه األدب بوجه عام وأساليب األساليباملوضوعية يف دراسة  

  .2 "األسلوبية لرصد الظواهر اإلحصاءاتاستخدام 
 ومناسـبتها   اخصائـصه  املفردات ، ومـدى      األسلوبيةومن مباحث الدراسة            

 موسيقى النص، ومدى ما تضمنته من انسجام ومدى مناسـبة  إىلللمقام، كما تتطرق  
ح هلا النفس وتطمئن    ، وما ترتا  اإلحياءات اىل   إضافةر عنها ،     للتجربة اليت تعب   األساليب

  .إليها
علـى قراءتـه   "  ميكن أن تعني   والتركيبية والداللية رصد املستويات الصوتية         إن    

 بتركيزها  األسلوبية وتتوىل   ،3"تبتعد عن القراءة السطحية واهلامشية    ...قراءة استبطانية   
ويـة  طاب موزعا على مبدأ ه    دراسة اللغة ضمن نظام اخلطاب، ولكنها علم يدرس اخل        

خمتلـف املـشارب     وهلذا، كان موضوع هذا العلم متعـدد املـستويات،        . األجناس
  .4"واالهتمامات، متنوع األهداف و االجتاهات

   :املتنيبحمددات أسلوب 
يرى بعض النقاد ومنهم أبو العالء املعري أن ألفاظ املتنيب تتـسم بالدقـة                          

يسرد لنا  و شعر املتنيب من مآخذ،   ن االختيار، فأغمض عينيه عن كل ما ب       ـــوحس
 الشعر مـا    وقرأت على أيب العالء املعري ومرتلته يف      :" الواحدي رواية عن ذلك فيقول    

كـان   قـال م مة ما ضر أبا الطيب لو  ل، فقلت له يوما يف ك     قد علمه من كان ذا أدب     

                                                        
 .16، ص1998مصر، سنة  -ب للطباعة والنشر درويش، دار غريأمحد .دراسة األسلوب بني املعاصرة والتراث، د: ينظر) 1(
 .09، ص1988،سنة 1 اإلسكندرية ،ط-حممد عبد اهللا جرب، دار الدعوة للطبع .د: األسلوب والنحو) 2(
  .47، ص2003 عمان، سنة -موسى سامح ربايعة، دار  الكندي: األسلوبية مفاهيمها وجتلياا) 3(
 .27، ص 2002، سنة 1 سوريا، ط-، مركز اإلمناء احلضارياألسلوبية وحتليل اخلطاب، منذر العياشي) 4(
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أنك مث قال ال تظن     . فأبان يل عوار هذه الكلمة اليت ظننتها       .هذه كلمة أخرى أوردا   
 وها  مرتابا،ن كنت   فجرب إ .منهاتقدر على إبدال كلمة واحدة من شعره مبا هو خري           

 مبكاا،أخرى كان أليق    ب أبدلتها    فلم أعثر بكلمة لو    العهد،ا أجرب ذلك منذ ذلك      أن
  .1" على ما أقول األمرجد ـوليجرب من مل يصدق ي

فكان "،وى كما يقال أعمى   ومما يعرف على املعري تعصبه للمتنيب، لكن هذا اهل                
  .2"أبو العالء أعمى العني خلقة، وأعماها عصبية فاجتمع له العمى من جهتني 

 يف شعره قليل، على     كان الغريب ة، وان   يب الغر األلفاظعاب خصوم املتنيب بعض            
ة متفرقة يف   آخذ النقاد على كلمات متفرقة غريب      فكانت م  متام،عكس ما وجد عند أيب      

  :فقد عابوا عليه قولهديوانه، 
  3 دالئلا م   شيم على احلسب األغروهم ال جيفخون جفخت 

  4توحش وتبغض ما شاء احلاسد: ئالعلق الثعاليب على هذا البيت قا         
 مرت على السمع اقشعر منـها ولـو         وإذا،  فإن لفظة جفخ مرة الطعم     :" األثريوقال ابن   

 يف استعماله باألحسن وما     ي وزن البيت وحظ   استعمل عوضا عن جفخت فخرت الستقام     
  .5"مل أعلم كيف يذهب هذا وأمثاله على مثل ذلك املقدم من الشعراء  

  :وعيب على املتنيب قوله
  6بالواخدات وحاديها ويب قمر    يظل من وخدها يف اخلدر حشيانا

                                                        
 .389-388إحسان عباس، ص. د: تاريخ النقد األديب عند العرب ) 1(
قاهرة، ال–وبدوي طبانة، دار ضة مصرأمحد احلويف،: األثري،حتقيقضياء الدين بن:أدب الكاتب والشاعراملثل السائر يف ) 2(

  .317ص
 .179الديوان، ص ) 3(
  .188، ص1الثعاليب،ج: يمة الدهر يت) 4(
  .182، ص 1ضياء الدين بن األثري،ج: املثل السائر  يف أدب الكاتب والشاعر) 5(
  .181الديوان ، ص) 6(
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 العقل مث وحشيان من الغريب الوحشي الذي ال يأنس به السمع وال يقبله: قال الثعاليب 
  .1من اخلشية) باخلاء املعجمة (ذكر أن هناك من روي خشيانا 

  : املتنيب يأيت باملستغرب ليدل على معرفته كقولهإن     
  2اكاـ انتبهت تومهه ابتشإذام     ـه حبلــا أرضى ملقلتــفم

 سوى  واالبتشاك هو الكذب، ومل أمسع فيه شعرا قدميا وال حمدثا         " : فيقول الثعاليب يف هذا     
  .3"هذا البيت

أنه زاد من نفور هذه الكلمـة كوـا          ):" شعر املتنيب الصنعة يف   ( فيعلق صاحب كتاب    
ليال الن القافيـة هـي عنـوان        جاءت يف القافية ولو جاءت يف حشو البيت الستترت ق         

  .4"البيت
  :ا عيب على املتنيب يف قولهمك    

  5األكِْل إىل البلوِغ قبلَ ويأكلُه ... فطامِه قبلَ التوراب أيفطمه
وقد يكون ألن الكلمة خبالف الصيغة يف اجلمع        . فالتوراب لغة يف التراب شاذة غري كثرية      

  6أو غريه
 ومعلـم  قرية، وليد وهو ملثله سائغاً ذلك  وليس :ويعلق الثعاليب على هذا البيت بقوله         

  .7صبية

                                                        
  .189، ص1الثعاليب،ج: يتيمة الدهر ) 1(
  .568الديوان ، ص ) 2(
  .196، ص1الثعاليب،ج: يتيمة الدهر ) 3(
 .60، ص 1983، سنة 1ط ،  القاهره -دار املعارف احلافظ، صالح عبد.د: الصنعة يف شعر املتنيب) 4(
  .280الديوان ، ص) 5(
 .81،82، 1982، سنة 1 لبنان، ط- العلميةبابن سنان اخلفاجي، دار الكت: سر الفصاحة) 6(
ين أن املرثي والبيت يف رثاء غالم سيف الدولة مات صغريا، والتوارب لغة يف التراب يع.159،ص1الثعاليب،ج: يتيمة الدهر ) 7(

 .أكل جسمه التراب قبل أن يصل سن أكل الطعام
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شق التوارب حىت جعله    وال أدري كيف ع   :" ويضيف الصاحب بن عباد تعليقا على البيت      
  .1"عوذة شعره

رب مـن الكلمـات القليلـة    كلمـة التـوا  : وهنا يؤكد الدكتور حممد شعيب أن        
، وان كانت صحيحة من الوجهة اللغوية حيـث وردت يف املعـاجم ، اال أن                االستعمال

  .2"رة شيء وما حنن بسبيله اآلن شيء آخالصح
ات رأوها مشتملة على كلمات غريبة ال تتعدى         من مجلة ما ذكرناه من أبي       إن           

  .3يف كتابه وبوب هلا بابا  مساه استعمال الغريب الوحشيثالثة عشر بيتا أحصاها الثعاليب 

  :كما أخذوا على املتنيب عدم الدقة يف اختياره لأللفاظ أحيانا، كقوله
  4احلُسني أيب األمري شفة على ... جتري وهي الزجاجة من أغار

 تكون   إمنا " فالغرية   موضعه غري يف الكالم بوضع الغلطلثعاليب هذا البيت يف باب      فجعل ا 
 ال بني الصديق    5 "!شفاهها على للغرية معىن فال وامللوك األمراء فأما ...بني احملب وحمبوبه  

واحلق أن الشاعر جافاه التوفيـق يف       : " حممد شعيب بقوله  .وصديقه، ويدعم هذا الرأي د    
   . "6ذا احلديث األمري إىلطأ يف التوجه هذا املقام، وأخ

عبـد العزيـز   ومنـهم  ، )ذا  ( اإلشارةوالحظوا عليه كذلك كثرة استعماله ألداة              
  .7"، دالة على التكلفوهي ضعيفة يف صنعة الشعر:" فيقولاجلرجاين الذي عدها عيبا 

                                                        
، سنة 1الشيخ حممد حسن آل ياسني، مكتبة النهضة ،بغداد ، ط: الصاحب بن عباد، حتقيق : الكشف عن مساوئ املتنيب ) 1(

  .49، ص 1965
 .86حممد شعيب ، ص . د: املتنيب بني ناقديه) 2(
 .198-196، ص 1الثعاليب، ج: يتيمة الدهر ) 3(
  .84ديوان، صال) 4(
  .212، ص1الثعاليب، ج: يتيمة الدهر ) 5(
  .97حممد شعيب ، ص. د: املتنيب بني ناقديه) 6(
 .88القاضي عبد العزيز اجلرجاين، ص :  الوساطة بني املتنيب وخصومه) 7(
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  :املــعاين علىاملآخذ  -2

 :احلكمة -

 يتضمن تفسريا   اإلنسانية عن جتربة من التجارب      واإلجيازالدقة  وهي تعبري ميتاز ب          
  . العظة واالعتبارإىلهلا، وتصويرا لوقعها على النفس حبيث يدفعها 

لقد لقت حكمة املتنيب رضا اجلميع الن معانيها تدور حول حقائق بسيطة مـن                        
فجاءت حكمته من خـالل     قبيل البديهيات اليت تتعلق بالسلوك الفردي الفاضل أخالقيا ،          

  .شعره إفرازا لرؤياه العقلية والثقافية
كان مذهب املتنيب يف احلياة مثرة هذا التزاوج بني طبعه وعقله ونتيجـة القـدرة                         

، ى به السليقة والذهن يف وقت معـا       على استيعاب مؤثرات احلياة مجيعها أو هضمها تتغذ       
 وراء احلياة ، وهذه اآلراء هي فلـسفية، ويف شـعره           آراء يف احلياة ،ورمبا مبا    " متنيب  ـفلل

  .1"أفكار تلح عليه بدأت معه وصاحبته حىت آخر حياته
، كما كان حلديثه عن نفسه وعن أيب متـام          )املتنيب احلكيم ( بإسمولقد اشتهر املتنيب           

  .2"أنا وأبو متام حكيمان ، والشاعر البحتري :" والبحتري بقوله 
  :قوله منها شعره،القدامى حكم وأمثال املتنيب واليت استقوها من د صنف النقا     

  3مصائب قوم عند قوم فوائد
          :قولهومنها كذلك      

  4المـإي مبيٍت رٍحـجل ما ... عليِه اهلوانُ لــيسه يهن من

                                                        
 www.google.com........أماين البيين: الفلسفة والشعر واملتنيب) 1(
 .178يوسف البديعي، ص: ن حيثية املتنيبالصبح املنيب ع) 2(
  .320، صالديوان) 3(
  .164، صالديوان) 4(

http://www.google.com
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  :أيضاً وله     
  دامرـت اللئيم تـأكرم أنت وإنْ ... ملكته الكرمي أكرمت تـأن إذا
  الندى موضع يف السيف كوضِع مضر. بالعلى السيف موضع يف الندى ووضع
  1يداــتص فيما الضرغام دهـتصي ... بازه للصيد الضرغام لـجيع ومن
 فـصاعداً،  والبيتني البيت يف التجربة لسان على واالستمالُء املثل إرسال"  ومنها          
2" جمراها جيري وما والناس، والدنيا، الدهر، واملوعظة احلكمة يف التصرف وحسن.  

  :كقوِلهو         
  3والفهما اجلَد أمجع أن من بأصعب ... يدي يف والنار املاء بني اجلمع وما

  :وقوله         
  4يبوح أسر مبا العدو رــنظ ... خِفيٍة رــغي وهي العداوةَ يخفي

 دون البحث عن داللتها النفـسية       اإلحصاء على    أن مهمة هؤالء النقاد اقتصرت     إال      
  .واألدبيةوآثارها االجتماعية 

  :التجديد واالبتكار -
 انتقلنا اىل جانب التجديد واالبتكار عند املتنيب فإننا جند أن النقاد يعترفـون              إذا        

" فقـد   ،  ، والنتائج اليت ينتهي إليه     ا  أعماق التجارب اليت مير    إدراكبرباعة الشاعر يف    
 الطيب نوادر مل يأت يف شعر غريه وهي ممـا  أليبأمجع احلذاق مبعرفة الشعر والنقاد أن   

  .5"خترق العقول 

                                                        
  .372، صالديوان) 1(
 .441يوسف البديعي، ص: الصبح املنيب عن حيثية املتنيب) 2(
  .176، صالديوان) 3(
  .68، صالديوان) 4(
  .105، ص1، ج1997، سنة 1وت،ط بري–أبو البقاء العكربي، دار الكتب العلمية : التبيان يف شرح الديوان) 5(
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ـ               يف  اإلبـداع ومنـها   ( وجند الثعاليب حيصي يف كتابه مجلة من املبتكرات عنوا ب
  :، ومن ذلك قول املتنيب1)سائر مدائحه
  باـدماً وعرفاً ساكيتباريان ... اته وبنانه ـان قنـــك سنـمل

  اـويظن دجلة ليس تكفي شارب... ري لوفده ـيستصغر اخلطر الكب
  اـدي إىل عينيك نوراً ثاقبـيه... در من حيث التفت رأيته ـكالب

  يغشى البالد مشارقاً ومغاربا... كالشمس يف كبد السماء وضوؤها 
  2   سحائبادـجوداً، ويبعث للبعي... حر يقذف للقريب جواهراً ـكالب

  .اجلاري: والساكب. صاحبه منهما كلٌّ يعارض: يتباريان
ـ  وينقلنا اجلرجاين صاحب الوساطة اىل قصيدة من قصائد املتنيب                    إىل شرياليت ت

  :، فيقولالليل أتى إذا تغشاه وكانت أصابته محى
  الظَّالِم يف إال تزور لَيسـف . . . ياًءـــح ا كَأنّ وزاِئرِتي
ذَلْتهلا ب ا املَطاِرفا . . . واحلَشايفعافَته ، تظاِميـِع يف وبات  

  اِمـالسقَ بأنواِع فتوِسعه . . . وعنها نفَِسي عن اِجللْد يضيق
  امـِسج بأربعٍة مداِمعها . . . فَتجِري يطْردها حــالصب كأنَّ

قْ أُراِقبهاـوت وٍق غِري ِمنراقَبةَ . . . شم ه وِقاملَشتاِمـاملُس  
قدصها ويدعو قدوالص رإذا . . . ش ِب يف ألقاك3الِعظاِم الكُر  

                                                        
 .232، ص1الثعاليب، ج: يتيمة الدهر) 1(
  .110، صالديوان) 2(
  .484، صالديوان) 3(
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 يف  ألحـد وهذه القصيدة  كلها خمتارة، اليعلـم        : " رجاين معلقا فيقول اجل           
 اليت وصف فيها احلمى أفراد قد اخترع أكثر معانيها وسـهل يف    واألبياتمعناها مثلها   

  .1"جاءت مطبوعة مصنوعة ألفاظها ف
 يف وصف مواضـع     باإلبداعاختص  :"  يف مبتكرات املتنيب     األثريويقول ابن             

 خاض يف وصف املعركة كان لسانه أمضى من نصاهلا وأشجع مـن             إذاالقتال ، وأنه    
أبطاهلا وأن طريقه يف ذلك يضل بسالكه ويقوم بعذر تاركه ولذلك فإنـه صـار أبـا     

  .2"بته  وفارس حلهعذرت
 ال إلف للشعر العريب ـا       جديدة" حممد شعيب أا    .ويف هذه املعاين يرى د                  

 مبنية على منهج من مناهج البحث العلمي أجاد املتنيب اسـتغالله            أا، فضال على    من قبل 
 االنطباعات اليت ترسـبت     إدراكواالنتفاع به يف كثري من جتاربه الشعرية، كما ميكنه من           

ا إزاء موقف من مواقف احلياة ، مث اخلروج من ذلك بتلك القضايا اليت يقر ا كل من                  فيه
  .3"يقع عليها 

 املتنيب، فنجد بعض النقاد قد عدو له أبياتا         مببالغةويتعلق   جانب آخر    إىلوبالنظر             
  :عدوها من احلد املعيب املرذول ، كقول املتنيب

  4عزمي ِمن السد اإلسكندر بىن كأني .ا ِخربيت ِمن األرض دحوت كأني
 يقـول  عما اهللا تعاىل باخلالق، نفسه  فشبه: "فيعلق ابن رشيق على البيت بقوله               

 ونقـص  هكذا إغراقه الطيب أبو أفسد ورمبا اإلسكندر، إىل احنط مث كبرياً، علواً الظاملون
  .5 "هفي وزيادة له إصالحاً يظنه مبا منه

                                                        
 94اجلرجاين، ص: الوساطة) 1(
  .178يوسف البديعي، ص: الصبح املنيب عن حيثية املتنيب) 2(
  .122حممد شعيب، ص. د: املتنيب بني ناقديه) 3(
  .81الديوان، ص) 4(
  .63، ص2ابن رشيق، ج: ةالعمد) 5(



   .                                                     الصراع النقدي حول املتنيب وشعره: الفصل األول 

 25

من الغلو الذي    "هذا أيضا  بأن  ،  )خزانة األدب وغاية األرب   ( صاحبوأضاف             
  .1"يؤدي إىل سخافة العقل مع ما فيه من قبح التركيب وبعده عن البالغة 

، وصل به حد النيل من املقدسات        أسرف وبالغ فيها   أبيات إىللقد تعرض املتنيب               
أقل قوة واقتدارا أو أدىن مرتلة من املدى الذي اسـتقر يف النفـوس              بصورة  " واليت تناوهلا   

، ومتكن يف القلوب هلا وخرج ا عن مساقها الذي وردت فيه وهو مساق التحـدي           عنها
  .2 "واإلعجاز

 ديوان املتنيب يفيض بأبيات متضمنة غلوه ومبالغته، ولكن ليس معىن ذلـك              إن           
أو نضع من قدرة الفىت، الن رأينا من النقاد القدامى شـبه   "ر،ل من قيمة الشاع   رت هذا ي  أن

 بل رأينا منـهم     واإلحالة درجة اخلروج    إىل يتجاوزه على استساغة الغلو، ما دام مل        إمجاع
  .3" أهل البصر بالشعر رأى ألنهمن جعله أجود املذهبني 

 :بناء القصيدة -

اال يفتتح قصائده مبا مل يتطري بـه   " ردرس النقاد القدامى املطلع وطالبوا الشاع             
يف القصائد اليت تتـضمن املـدائح        الديار وغريها السيما     إقفاركذكر البكاء ووصف    

 ، فكانـت نظـرم اىل       5 يتناقض شطراه من حيث املعىن والصياغة      وأال ،   4" والتهاين
زة ،وكنـا   جزء قائم بذاته ، واكتفوا باملالحظات املوج       نظرة مستقلة وكأنه  " االبتداء  

نتطلع لو وقفوا عند القصيدة ، لكنهم مل يفعلوا ذلك ، وبقوا يلفون ويدورون حـول                
  .6"بيت واحد هو املطلع 

                                                        
دار ومكتبة ،عصام شعيتو: حتقيق   ، تقي الدين أيب بكر علي بن عبد اهللا احلموي األزراري:خزانة األدب وغاية األرب) 1(

 .19،  ص1987 سنة  ،1ط ، 2ج ، بريوت–اهلالل 
  .137حممد شعيب، ص.د: املتنيب بني ناقديه) 2(
  .94 بريوت، ص-حممد عبد املنعم خفاجي، دار الكتب العلمية :ر، حتقيقأبو الفرج قدامة بن جعف: نقد الشعر ) 3(
 ،1ط مطبعة عيسى البايب احلليب، علي حممد البجاوي وحممد أبو الفضل ابراهيم، :حتقيق أبو هالل العسكري، :الصناعتني) 4(

 .431ص ،1952سنة
  .3، ص1، ج إبن حجة احلموي:خزانة األدب وغاية األرب) 5(
 .21، ص2001 األردن، سنة-أمحد شاكر غضيب، دار الضياء للنشر.د: العباسية يف النقد العريب احلديثالقصيدة ) 6(
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 واضـحة  املعاين أهلة طلوع عن عبارة املطلع براعة "وهنا يتفق النقاد على أن                 
 بنسيبها التشبيب يكون وأن الرقة مضاجع عن األلفاظ جبنوب يتجاىف ال وأن استهالهلا يف

 مـع  ومطلعهـا  احلزن جتشم من بالسالمة هلا متكفلة السهولة وطرق السماع عند مرقصا
 حـسن  االسـتهالل  براعـة  املعتز ابن مسى قدو ...بعده مبا تعلق له ليس احلشو اجتناب
  .1" االبتداء

ل الشاعر احلاذق من جيتهد يف حتسني االسـتهال     " ويقرر صاحب الوساطة أن                  
 املواقف اليت تستعطف أمسـاع احلـضور وتـستميلهم اىل    ألاويعدها اخلامتة،   والتخلص  

  .2 "اإلصغاء
 ، املطلـع،   الثالثـة  األمورأرىب على كل شاعر يف جودة هذه        " أما املتنيب فكان              

يدل علـى الطـابع العـام     ، وأن ما جاء من شعره على خالف ذلك ال   التخلص واخلامتة 
 على الناس ثقة منـه بنفـسه وإدالال منـه       اإلغرابولكنه نتيجة لرغبة املتنيب يف      ،  للشاعر

  .3"بفنه
  :فنجد قوله

  4املآقي يف لْقَةًِخ الدمع حتسب ... العشاق ثرةــلك أتراها
 انفرد ومعىن مثله، سِمع ما ابتداٌء فإنه: " فيعلق اجلرجاين على هذا املطلع بقوله                 

   .5"باختراعه
 خطابـه  يـه عل عابواان هناك من    ال ينفي    مبطالع املتنيب    إعجاب ما وجد من              إن

   :قال حيث قصيدة مطلع يف ملمدوحه

                                                        
  .19، ص 1، ج حجة احلمويابن :خزانة األدب وغاية األرب) 1(
 .52اجلرجاين، ص: الوساطة) 2(
 .211، ص1ابن رشيق،ج: العمدة ) 3(
 .236الديوان، ص) 4(
 .138اجلرجاين، ص: الوساطة) 5(
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  1أمانيا يكن أن املنايا بوحس ... شافيا املوت ترى أن داًء بك كفى
  

  2االبتداء مستقبحات مناجلرجاين جعله إذ         
 اليت الطرية، من فيه ما واملنايا واملوت الداء بذكر االبتداء" ليب بأن   وعلق عليه الثعا          

  .3"امللوك عن فضالً السوقة، منها تنفر
  :ب صاحب الصناعتني قول املتنيب عاكما       

  4ماـأجنَ فؤاٍد على أقام هم ... ألوما كـلوم ويكِِ أراين كُفي
  .5 "احلبائب وفراق املصائب، ابتداءات" فجعل هذا املطلع من      

أن يستطرد الشاعر املتمكن من معىن إىل معـىن آخـر            "حسن التخلص فهو  أما            
يتعلق مبمدوحه بتخلص سهل خيتلسه اختالسا رشيقا دقيق املعىن حبيث ال يشعر الـسامع              

نهما باالنتقال من املعىن األول إال وقد وقع يف الثاين لشدة املمازجة وااللتئام واالنسجام بي             
   .6"حىت كأما أفرغا يف قالب واحد

  :قوله اخلروج وحسن التخلّص حسِن ومن      
قحد ـيها القواِتل من ذمغري ... ربد اِر بن7الـإمساعي بِن عم  

  .8"املديح من أراد ما إىل املليح اخلروج "من – حسب ابن وكيع - هذاو    
                                                        

  .441الديوان، ص) 1(
 138ص جلرجاين،ا: الوساطة) 2(
  .182، ص1الثعاليب، ج: يتيمة الدهر) 3(
  .15الديوان ، ص) 4(
  .435أبو هالل العسكري، ص:الصناعتني) 5(
  .329، ص1، ج حجة احلموي ابن :خزانة األدب وغاية األرب) 6(
  . 144الديوان، ص) 7(
عمر خليفة بن ادريس، جامعة قار يونس، :بن علي ابن وكيع التنيسي، حتقيقأبو احلسن :املنصف للسارق واملسروق منه) 8(

  .641، ص1، ج1994، سنة 1بنغازي، ليبيا، ط
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  :فن، فمنها قولهفكان املتنيب من مستعملي هذا ال       
  1بعرانا اهللا عبد بِن سعيد إىل ... كلهم الناس ركبت استطعت لو

 ال عـصبة  له لعل واملمدوح لركوا؟ ينشط فهل أمه، الناس ومن الصاحب قال         
  .2التبسط؟ هذا من وأوضع السخف هذا من أفحش األرض يف فهل إليه، يركبوا أن يريد
أن يكون انتقاال طبيعيـا     " يعدو   د شعيب أن حسن التخلص ال     حمم.ويرى د              

من املقدمة اليت استفتح ا الشاعر قصيدته اىل الغرض الذي من اجله سـاق القـصيدة،                
بالغرض ربطا مستويا حبيـث     ومعىن االنتقال الطبيعي أن يتحايل الشاعر على ربط املقدمة          

ـ تبدو للقارئ كما لو كانت حلقة يف سلسلة متصلة ا          ات، ال انفـصال بينـها وال       حللق
 فكرة أخرى هي منـها ذات نـسب         ، وحىت يشعر القارئ أنه انتقل من فكرة اىل        انفصام
، ووشيجة دانية كما لو كانت تلك الفكرة اجلديدة نتيجة حتمية ملا سبقتها يكـاد               قريب

اىل ا الشاعر ، ويشعر بالنفرة والغربة لو حـاد عنـها            العقل أن يقع عليها لو مل يصرح        
  .3"سواها 

  : منها قوله4كما أننا جند الثعاليب جعل بعض مقاطع املتنيب من مستحسن مقاطعه         
  5لُــتأم ما كــرب كأنالَ ... تــلأم ما عبادك تـأنل

 وترقـى   اإلحـسان يف حني استقبح بعض مقاطعه، بعد أبيات أحسن فيها غاية                     
  :يف قول املتنيب،6الدرجة العالية
  اهلذيان من ضرب ىالعد كالم...      وإمنا الك،ع يف سر لهـول

                                                        
  .182الديوان، ص ) 1(
 .190الثعاليب، ص : يتيمة الدهر) 2(
 .149-148حممد شعيب، ص .د: املتنيب بني ناقديه) 3(
 .274الثعاليب، ص: يتيمة الدهر) 4(
  .308الديوان، ص) 5(
  .216ص لثعاليب،ا: يتيمة الدهر) 6(



   .                                                     الصراع النقدي حول املتنيب وشعره: الفصل األول 

 29

  بيان؟ وضوح أو دليٍل قيام ... رأت الذي بعد األعداُء مستأتل
  زمان بغدر أو حياٍة غدرِب ... يبتلي الغدر لك ينوي من كل رأت
  الثقالن كدون ىرمي عدالس عن ... وإمنا ،القسي ختتار لك فما
  1!سنان؟ بغري انطع كوجد ... والقنا سنةباَأل ىنـــعت لك وما

  :األدبيةالسرقات  -3
التفكري النقدي على امتداد رحلته الطويلة حىت        األدبيةشغلت قضية السرقات                  

 وتعد من أكثر القضايا اليت شغل ا النقاد ووسعوا فيها القول، وعملوا هلا              احلديث،العصر  
  .األديب فيما سواها من قضايا النقد التأليفليف فيها يربو على ، ولعل التأاألبيات

 واملتـاع   األموالما يبتلى أرباب هذا الفن مبثل ما يبتلى به أصحاب           " فكثريا                
  .2" أنفسهم ما يستجيدونه من أدم إىلمن حسد احلساد وطمع الطامعني فينسبون 

 ، فأول كتاب ألف حول الـسرقات هـو    األديب عاإلبدافالسرقات قدمية قدم                
ـ 207ت(بن كناسة النحوي    ال) سرقات الكميت من القرآن ومن غريه     ( كتاب   ، 3)هـ

قد ذاعت وسط اخلـصومة حـول أيب متـام          ) سرقات( لفظة  " وهذا ما ينفي القول بأن    
أول "  ويضيف حممـد منـدور أن      ،4"بني أنصار القدمي وأنصار احلديث      ) هـ231ت(

ـ 296ت(ف ذا العنوان فيما نعلم كتاب عبد اهللا بن املعتز           ألكتاب   سـرقات  ) ( هـ
  .5)"الشعراء

                                                        
  .477،475،  ص  ،الديوان) 1(
 .33 ، ص  القاهرة- ضة مصر حممد طبانة ،: السرقات االدبية ) 2(
  .43، ص 1 ،طدار النهضة العربيةعبد العزيز عتيق، : يف تاريخ البالغة ) 3(
  .358 ، ص 1996 مصر، سنة-ةحممد مندور، دار ضة مصر للطباع: النقد املنهجي عند العرب) 4(
 .358حممد مندور، ص: النقد املنهجي عند العرب) 5(
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السرقة ليست من مـساوئ الـشعراء،       " ن اآلمدي يف كتابه الوساطة يعترب أن                  إ
  .1"متأخر، وال كان هذا الباب ما تعرى منه متقدم إذا املتأخرينوخاصة 

 أحد يقدر ال جداً، متسع باب  وهذا :"له عن السرقة  ويؤكد هذا ابن رشيق يف قو               
 بالـصناعة،  احلاذق البصري عن إال غامضة، أشياء وفيه منه، السالمة يدعى أن الشعراء من

   .2"املغفل اجلاهل على ختفى ال فاضحة وأخر
 شديدة الوضوح يف املمارسة النقديـة     ةالذاتيالعوامل والدوافع   "ومن املؤكد أن                

يت صاحبت قضية السرقات واخلصومات بشكل عام، و ال بد أن الرتباط الشعر والثقافة              ال
عموما ببالط من البالطات وما يستتبع ذلك من قرب من السلطة، واسـتفادة اقتـصادية             

 اخلصومة والتنازع والتحاسد ، وقد كانت       إذكاء يف   األكرب األثرومن املكانة االجتماعية،    
  .3"نيب ورافقته منذ نبوغه اىل مقتله املتواضحة جدا يف حالة 

جعله بابا للقدح والذم والنيل من      " وتظهر خطورة موضوع السرقة من منطلق                   
ومن جهة أخرى فإن السرقة حبد ذاـا نقيـصة تلغـي الفـرد               اخلصوم، هذا من جهة،   

لـى أهـل    يف حدود ما مل ختف ع      هلذا حاول العلماء تقييد جوانبها وحصرها         ،واإلبداع
أحدمها  يكـون مـذموما ،و اآلخـر         : لذلك فقد ميزوا بني طرفني للسرقة        إضافة،  العلم

  .4"حممودا 
لقد ألف العلماء كتبا يف سرقات عند شاعر معني، ومنهم من ألف يف أنـواع                          

سواء أكان ذلـك يف     "  على العموم، وأعطوا هلا أمثلة من أشعار خمتلفة،        األدبيةالسرقات  
 والقواعد اليت حنتكم إليها أم يف اال التطبيقي، وذلك بتعقـب الـشعراء              األسسجانب  

                                                        
، 4أمحد صقر، دار املعارف ، مصر، ط:أبو القاسم احلسن بن بشر اآلمدي، حتقيق: املوازنة بني شعر ايب متام والبحتري) 1(
  .291، ص 2ج
 .280، ص 2ابن رشيق، ج : العمدة ) 2(
 املركز اجلامعي - جملة معارفعباس بن حيي،: مي من خالل اجلدل حول املتنيب يف النقد القدمنهج مقاربة النص الشعري) 3(

 .249 ، ص2006  العدد األول ماي، اجلزائر –البويرة 
 .549،550 ، ص 3 ،ج79أمحد حممد علي، جملة اللغة العربية بدمشق، الد .د: املتنيب ومشكلة السرقات الشعرية) 4(
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 ومنابعهم اليت يسترفدون منها أفكـارهم مـن         األدبية مبصادرهم   اإلحاطةعقبا يستهدف   ت
  .1" السابقني األدباء
، قةري حول شعره من اام بالـسر      ـ انتقلنا اىل أيب الطيب املتنيب وما أث         وإذا              

فإننا جند أن موضوع السرقات كان مثار خصوم املتنيب، فقد وجدنا عددا من املؤلفـات               
 )هـ393ت(رقة يف شعره، كرسالة الصاحب بن عباد        ـالنقدية وقفت على ظاهرة الس    

ت (للحـامتي   ) الرسالة املوضحة يف سرقات املتنيب      ( و) الكشف عن املساوئ املتنيب     ( يف  
البـن  ) سرقات املتـنيب     إظهار للسارق واملسروق منه يف      املنصف( ، وكتاب   ) هـ388
، كما كان لـه  )هـ433ت(للعميدي ) سرقات املتنيب يف   اإلبانة(،و)هـ393ت(وكيع  

الـصبح  ( يف املقابل مؤيدو مذهبه أو من كانوا معتدلني كالشيخ يوسف البديعي صاحب             
  .وغريمها) ا له وما عليهاملتنيب م(  و الثعاليب صاحب كتاب ،)املنيب عن حيثية املتنيب 

جهدهم يف ردود كثري مـن      لقد كرس النقاد يف دراسام حول سرقات املتنيب                     
جيرده متاما من كل قـدرة علـى اخللـق          "  شاعر آخر، وبعضهم من    إىل أشعاره ونسبتها 

 سارقا ينتهب أفكار غريه، ويسرق معانيه مـن تقدمـه مـن             إالواالبتكار، وال يرى فيه     
  .2"راء الشع

ء النقـاد، فإننـا جنـد عبـارات أو           اللغة النقدية يف خطابات هؤال     إىلفإذا عدنا          
  :أخرى منها) مصطلحات (

  ...): من مأخوذ(  األخذ  -
  :ممدوحه قتل عن وتفرقوا هربوا قوم يف املتنيب، لقو

  3رجال ظَنه شيء غري رأى ِإذا... هاِربهم كان حتى األرض وضاقِت
  : من قول بشارافجعل العميدي البيت مأخوذ    

                                                        
  .185حممد شعيب، ص: اقديهاملتنيب بني ن) 1(
 .185، ص18ياقوت احلموي، ج: معجم األدباء) 2(
  .18الديوان ، ص) 3(
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  1ساقيـال هـظن رآه شخص وكل ... قدحاً ظنها رآها كٍف فكل
ولسنا جند هنا أحدا ، بـرغم       :" حممد شعيب  على العميدي بقوله     .وهنا يعقب د           

  .2"اتفاق بشار واملتنيب يف الغرض وهو وصف املهزوم الذي آثر النجاة بالفرار 
  :هليه ابن وكيع قولوأخذ ع    

  اجِتماعا ذَاك بعد اللّه وقَضى ... وافَترقْنا وددته من بأيب
  3اـوداع علي تسِليمه كانَ ... التقينا فَلما حوالً وافترقْنا

. سـرقة  اسـتخراج  له ألتمس ال قلت الفارغ هو األول  البيت :"فيقول صاحب املنصف   
  :اللّه همحر أيب أنشدنيه جحظة احلسن أيب قول من مأخوذ وهو املعىن بيت هو اينثال البيت

زائر منه عليه نسح ... خفي كيفا؟ بدراً الليلُ يطَلع  
ى الغفلة راقَبتح ى احلَارس ورعا ... أمكنتتا حعجه  

  4ودعا حتى سلم ما ثُم ... زورِته يف األهوالَ بــرك
  ...):أصله من (  األصل -
  :املتنيب لوقك   

  5جهلُ موِضعه غِري يف الفىت وِحلْم ..موِضع للِحلْم قال رفْقاً قيل ِإذا
  :األول قول من هذا أصل 

  6انُـــإذْع ذَّلَِّةـــلل ل ... اجلَه ِعند احللم ضـــوبع

                                                        
  . 623 لبنان،  ص–أمحد عبد ايد الغزايل، دار الكتاب العريب : و نواس، حتقيق أب: ديوان أيب نواس) 1(
  .203، 202حممد شعيب، ص .د: املتنيب بني ناقديه) 2(
  .07الديوان، ص ) 3(
  .198، 197املنصف للسارق واملسروق منه، البن وكيع التنيسي، ص) 4(
  .45الديوان، ص ) 5(
  .335البن وكيع التنيسي، ص : املنصف للسارق واملسروق منه) 6(
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  :املتداول املعىن املستعمل أو -
  :ع على قول املتنيبومن أمثلة ذلك ما علق عليه ابن وكي

كما قَتيٍل، كَم قُتلْت ِد الطُّلى لبياض ... هيٍدـــشرووِد و1اخلُد  
 جعـل  من وأول متداول معناه ألن سرقة استخراج منه يطلب ال بيت هذا:" بقوله       

  :معمر بن مجيل علمت فيما الشعراء من شهيداً احلب قتلى
  2دـــشهي بينهن ٍلـــقتي وكلُّ ... بشاشةٌ بينهن حديٍث لكلِّ

 ):سرقت هذا من( السرقة -

  :كقول املتنيب
  3مــصم بِه من كِلمايت وأمسعت ... أَديب إىل األعمى نظَر الَّذي أنا

 العبـد  بن عروة بن عمرو من هذا سرقت: " ئالفقد تعقبه أبو فراس احلمداين فيه قا            
  :قوله يف

ق من أوضحتاش ما اآلداب طُردهراً ... تكلت وإبداعاَ إغرابا وأظهرت  
  4ماعاَــوأس أبصاراً والصم للعمي ... به خِصصت بإعجاز فتحت حىت

  ):احتذى (االحتذاء  -
  :كقول املتنيب 
  5ِفعلي وانظرا الورى نلْقى واحداً نكُن ... وذَاِبلي وطريف وإياه وذرين

  :مسلم قول احتذى
                                                        

  .19الديوان، ص ) 1(
  .253املنصف للسارق واملسروق منه، البن وكيع التنيسي، ص ) 2(
  .332الديوان، ص  ) 3(
  .89يوسف البديعي، ص: ية املتنيبالصبح املنيب عن حيث) 4(
  .14الديوان، ص ) 5(
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  1دوين يخطر الغاِب وأسد وكري ... ومقويل عزمي نصلِنيال إىل كَليين
  ):مستوحى من (االستيحاء  -

  : جدتهاءثيف ر قول املتنيب نفريى اجلرجاين أ  
حياِتها يف فةًــخي عليها بكيت ... م صاحِبه ثُكلَ ِكالنا وذاق2اــِقد  

  :أقوال أشجع يف قولهمستوحى من         
  واــودع إذا ونـتك فكيف ... ريةٌـج مــوه كيـتب كنت فقد

  :ومن قول اآلخر 
  الغضِب من خوفاً الرضا عند بكيت ... رضيت إذا حىت غضبت إذا أبكي

  :وكذا قول الشاعر 
  3اـفودع احلبيب انـب إذا فكيف ... لِفراقها خيفةً كيــأب كنت لقد
ول مالزمـة الـشخص    بني األبيات حقا صلة وعالقة ، فكلها تدور ح        "وهنا          

  .4"للبكاء يف حاليت القرب والبعد ألي سبب من األسباب 
 ..):يشبه قول ( الشبه واملثلية  -

  :فكثر استخدامهم هلذه العبارة ، كقول املتنيب     
  
  5ِدـفَقي غَري تـم مت وِإذا ... حِميٍد غَير حييت قَد كما ال

  :الديك قول يشبه      
                                                        

  .229البن وكيع التنيسي، ص : املنصف للسارق واملسروق منه) 1(
  .174الديوان، ص ) 2(
  .201اجلرجاين، ص : الوساطة) 3(
  .216حممد شعيب، ص . د: املتنيب بني ناقديه) 4(
  .21الديوان، ص ) 5(
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  بقاؤه عدواً يضرر ملْ عاش وإنْ ... مماته صديقاً حيزن ملْ مات فِإنْ
  .  1 املساواة باب يف يدخل وهذا     

  ..):مهتدم من( االهتدام  -
  :وهو أن يأخذ شاعر بيتا آلخر فيغري فيه تغيريا جزئيا ، وجند هذا يف قول املتنيب     

  سبيل بكل لىــلي تعرض ... ماــفكأن رهاـذك ىـألنس أريد
  :مجيل قول من مهتدم

  2مرقب كل على ليلى يل متثل ... فكأمنا ذكرها سىــألن أريد
  ..):نقله من( النقل  -
  :نقل صاحب االبانة يف قول املتنيب    

  3متردا اللئيم أكرمت أنت وإن ... ملكته الكرمي أكرمت أنت إذا
  :أنه نقله من قول منصور بن سلمة النمري حني قال     

  4 الكرمي ملكته    وإذا عفوت عن اللئيم جترماوإذا عفوت عن
وأمارات انتفاع املتنيب هنا مبنصور الـسلمي       :" حممد شعيب بقوله  .ويؤكد هذا د           

  .5"أوضح من أن ميارى فيها ممارا أو ينكرها منكر 
    

                                                        
 .264ص  ن وكيع التنيسي، اب:املنصف للسارق واملسروق منه) 1(
  .258، ص  إحسان عباستاريخ النقد األديب،) 2(
  .372الديوان، ص  )3(
  مصر، سنة -ايراهيم الدسوقي البساطي، دار املعارف: أبو سعد حممد بن أمحد العميدي، حتقيق: اإلبانة عن سرقات املتنيب) 4(

                                    .                                             34، ص1961
  .219حممد شعيب، ص .،د: املتنيب بني ناقدي) 5(
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 أن الدكتور حممد شعيب     إال املتنيب،   ه من مجلة ما حاول النقاد أخذه على       هذ             
 قد حترى أصحاا    األدبيةبأن كل ما أثري من دراسات يف جمال السرقات          " يأىب بأن يسلم    

  .1 "واإلنصافالعدل والتزموا جانب الدقة 
، كاحلـسد   وميكن القول أن هناك أسبابا عدة جعلت باب السرقة يفتح على مـصراعيه            
 ذلـك  إذالل والرغبة يف الوقيعة استجابة للخصوم، أو مرضاة للحاكمني، واحلرص علـى       

  .األدباءالشاعر املترفع عن الشعراء املتعايل على 
 املتنيب بريء من مة السرقة، فذلك مـا ال نـستطيع أن             نوليس معىن ذلك أ               

، يستغين عمـا قالـه   ، وال ميكن لآلخر من سنن احلياةنقره، ألن األخذ عن السابقني سنة     
  .األولون

ولكنـه يف   ،وقصر يف عرض بعض أفكارهم أحيانـا بأسالفه،  وقد انتفع املتنيب                
، ويزيد الزيادة اليت تعفيه من اللوم وتربئه مـن  املشكورة اإلجادةأغلب األحايني كان جييد     

 إىليف دراسة هذا اجلانب دراسة ال تستند         إفراطهم السالفني من النقاد     لىالعيب وتنعي ع  
 لون من التشفي    إىلديهم، حىت احنرفت دراسام     املقاييس النقدية اليت كانت يف متناول أي      

كان جيب أن يظل بعيدا عن إطار العمل العلمي اجلاد، وبذلك مل يكن رائدهم توضـيح                
  .احلقيقة قدر بيان النقيصة، وتسجيل املذمة، فدل كثري منهم على الك وإسفاف

  :الدراسات احلديثة حول املتنيب:   ثالثا
ر حركة نقدية ال تزال أصداؤها تعكس آراء النقاد القدامى منـذ                      كان املتنيب مثا  

القرن الرابع اهلجري حىت عصرنا  هذا ، ولئن احتفظ تاريخ األدب العريب منذ ذلك العهد                
بنتاج نقدي ضخم أثاره مذهب املتنيب، فذلك ال يعين أن حركة النقد حول املتنيب وشعره               

 بل إن النقاد مازالوا حىت هذا العصر جيدون         قد اكتفت مبا تركت من تراث نقدي أصيل ،        
 اىل  وقد انقسم الناس حيالـه    " فيه جماالت نقدية واسعة، فهو مؤثر بشخصه مؤثر بشعره،          

، والفريق اآلخر يزدريه وينتقصه، ومن العجيـب أن هـذا           فريقني ، فريق يقدسه وميجده    
                                                        

 .218حممد شعيب، ص . املتنيب بن ناقديه، د) 1(
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ون التهم، من أمثـال     األمر ما يزال حىت اآلن، فهناك كتاب ومفكرون يهامجونه ، ويلصق          
مـن   ،فون قدره، ويتناولونه حبياد ورحب    طه حسني وغريه، وهناك كتاب ومفكرون يعر      

  .1"أمثال عبد الوهاب عزام 
        فالدراسات كثرت وتنوعت اليت تناولت املتنيب وشعره، وهذا بالوقوف وقفة تأمل           

ة، فكانت هنـاك أربـع      عند سر تفرده والدافع الذي جيعله يشغل كل هذه الذاكرة األدبي          
دراسات مهمة يف العصر احلديث قدمها كل من حممود شاكر وطه حسني، عبد الوهـاب   

اهتمت يف جمملها باألخبار وحتليلها، والظواهر ووصـفها،        " عزام ورجييس بالشري، واليت   
واألحداث ومؤداها، لترجع مجلة األسباب اليت غدا املتنيب يف أثرها شاعرا مربزا إىل تفوقه               

لى أقرانه من الشعراء مبا انطوى عليه من قوة وحسن صياغة وجودة سبك وتنوع شديد               ع
يف املواقف، وإحساس ال مثيل له بالتفرد، وجعلت سر عظمته يتركز يف ثقافته واطالعـه               

  .2"وذكائه وخرقه املعهود وجتاسره على الثوابت اليت حكمت الفن الشعري يف عصره
ات احلديثة بالشرح مركزا على ما أضافوه إىل الرصـيد                 وسأتطرق إىل هذه الدراس   

  .النقدي اخلاص باملتنيب وشعره
املتنيب رسالة  ( من خالل كتابه    ،  )1997-1909(منهج حممود حممد شاكر      -1

   ) :يف الطريق إىل ثقافتنا
          مل يتجاوز السادسة والعشرين من عمره، أصدر األستاذ حممود حممد شاكر           

) املتـنيب (  القطع الكبري بعنوان      صفحة من  840ن سفرين عظيمني يف     ا م كتابا كبري 
ثا عن أيب الطيب املتنيب يف عدد مـستقل مـن جملـة             حبشاكر  حممود  األستاذ  ونشر  

م، وكان من عادة الة أن تصدر ملحقا هلا يف كل عام         1936املقتطف يف يناير سنة     
  .1936ب املقتطف يف عاميكون مبثابة كتاب مستقل، وكان كتاب األستاذ هو كتا

                                                        
، سنة 1 بريوت، ط-عبد العزيز الدسوقي ،املؤسسة العربية للدراسات. د: أبو الطيب املتنيب شاعر العروبة وحكيم الدهر) 1(

  .13، ص2006
  .06، ص 2006 سوريا، سنة -أمحد حممد علي، منشورات احتاد الكتاب العرب.د :  التجاوزي يف شعر املتنيباحملور) 2(
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فراح يـدرس شـعره     "         لقد تناول كتابه دراسة حليـاة أيب الطيب وشعره،         
 يف ضـوء هـذه      ح منه أحداث حياته كلها، ويـصح      جدراسة نقــدية ويستخر  

  .1"الدراسة ما تصوره غري صحيح من تلك األحداث 
 كل كالم درسه، الن             و قد طبق منهج التذوق يف دراسته للمتنيب، بل طبقه يف          

ليس قواما لآلداب والفنون وحدها، بل هو أيضا قوام لكـل علـم             " التذوق عنده   
وكل حضارة نامية تريد أن تفرض وجودها، وتبلغ متام تكوينـها، إذا مل             ... وصناعة

تستقل بتذوق حساس حاد نافذ ختتص به وتنفرد مل يكن إلرادا يف فرض وجودهـا            
  .2"معىن يعقل 

  :كتابه إىل مجلة من اآلراء اهلامة املثرية اليت ختص املتنيبوانتهى 
لد ، وانه ليس و   حياته متثلت يف إخفاء هذه النسبة     أنه علوي النسب، وأن مأساة       •

  .أحد السقائني بالكوفة كما قيل
 .أن املتنيب مل يدع النبوة، وإمنا حبس من أجل إظهار نسبه العلوي •
 .مداينانه كان حيب خولة أخت سيف الدين احل •
 

من خـالل كتابـه     ،  )1959-1894(منهج الدكتور عبد الوهاب عزام       -2
   : )ذكرى أيب الطيب بعد ألف عام(

ها عدي        لقد بدأ دراسته بشأن املتنيب بذكر املصادر التارخيية ؛ فاهتم باملصادر اليت             
 فتراجم أيب الطيب وأخباره كـثرية يف كتـب املتقـدمني          " أصوال يف هذا املضمار،     

لسابق اليعين فيه بنقـد وال      واملتأخرين، ولكن كثريا منها قول معاد ينقله الالحق عن ا         
وقلّ أن يذكر سنده من راٍو أو كتاب، فينبغي للباحث يف تاريخ هذا الـشاعر               . ترتيب

                                                        
 .83عبد العزيز الدسوقي، ص . د: أبو الطيب املتنيب شاعر العروبة وحكيم الدهر) 1(
 .134،  ص 2005، سنة 3 مصر، ط-مكتبة اخلاجنيحممود حممد شاكر، : أباطيل وأمسار ) 2(
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أن يرد الروايات املكررة إىل أصوهلا، مث يقارن هذه  األصول بعضها بـبعض ليعـرف                
  .1"ها، مث يتبني الرواية الوثقى من بينها وجوه الوفاق واخلالف في

ومل يكن عبد الوهاب    :"ول عبد العزيز الدسوقي عن ذلك        أما عن حبه للمتنيب فيق        
، بل كـان  غض من شأنه، ويتعسف يف فهم شعرهعزام كطه حسني غري حمب للمتنيب ي     

 أجـل ذلـك   حمبا له، عظيم التقدير لشعره، موضوعيا يف النظر إىل أحداث حياته، من   
  .2"تتبع قصائده اليت يوجهها إىل امللوك واألمراء والوالة وأشار إليها وحدد توارخيها 

  :    أما عن املصادر األصول فقد قسمها إىل قسمني
  :كتب املعاصرين:أوال

شرح أيب الفتح بن جين لديوان الشاعر، وكان صديقا للشاعر، وقرا عليه ديوانه  •
  .بياتهوسأله وجادله يف كثري من أ

أليب القاسم عبد ) إيضاح املشكل من شعر املتنيب ( ترمجة الشاعر يف كتاب  •
 .الرمحن األصفهاين

حلسن علي بن عبد العزيز للقاضي بن ا) الوساطة بني املتنيب وخصومه ( كتاب  •
 .اجلرجاين

أليب ) يتيمة الدهر يف شعراء  أهـل العـصر          ( ويلحق بكتب املعاصرين كتاب      •
لي عبد امللك الثعاليب النيسابوري ، وفيه فصل مـسهب يف           منصور حممد بن ع   

 .3"شعر أيب الطيب افتتحه واختتمه ببعض أخباره
  :كتب الثقات من رجال القرن اخلامس اهلجري : ثانيا
  )معجز أمحد(شرح أيب العالء املعري لديوان املتنيب أو ما يسمى  •
 يشرح علي بن أمحد الواحد •
 تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  •

                                                        
  .11عبد الوهاب عزام، ص : كرى أيب الطيب بعد ألف  عامذ) 1(
 .62 ص عبد العزيز الدسوقي،. د: أبو الطيب املتنيب شاعر العروبة وحكيم الدهر) 2(
 .12، ص عبد الوهاب عزام: ذكرى أيب الطيب بعد ألف  عام) 3(
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  :من كتب املتأخرين، واملتمثلة يف: ثالثا
  .معجم األدباء لياقوت احلموي •
  .يثية املتنيب للشيخ يوسف البديعيالصبح املنيب عن ح •

املتنيب املشتملة على أخبار الشاعر، واحلوادث اليت قيل فيها الـشعر،            نسخ: رابعا  
-350(رية  ، احملفوظة بدار الكتب املص    )هـ601(سيما النسخة املكتوبة سنة   وال  

  .1)أدب 
ـ            ة          واستهل دراسته بعدها باحلديث عن القرن الرابع اهلجري مـن الناحي

، بعد ذلك انتقل إىل الدراسة األصلية فقـسمها إىل     السـياسية االجتماعية والعلمية  
أبواب وفصول، يف الباب األول حتدث عن نسب أيب الطيب وقسمه إىل فـصول،              

يلته، والثاين عن أسرته والثالث عن شعره قبـل أن          الفصل األول حتدث فيه عن قب     
يذهب إىل الشام، والرابع الشام يف عهد أليب الطيب، ويف الفصل اخلامس حتـدث              

  )336-321( عن أيب الطيب يف الشام 
مث تتابعت الفصول يف كتـاب      "  وأشار يف هذا الفصل إىل جممل سريته باختصار،       

 توصل إىل نتائج علميـة      ت، ومن هنا كان   عزام على هذا النحو العلمي املوضوعي       
  .2"دقيقة 

  :وميكن أن نوجز آراءه اليت ختص املتنيب يف
 لويف شعر الرج  " مل يستطع أن يصل اىل نسبه العلوي ، واكتفى بكتمان نسبه ،            •

  .3"نفسه ما يدل على أنه كان يكتم نسبه 
 هـذا   نفى ادعاء أيب الطيب دعوة النبوة، وراح يروي ما قاله الـرواة حـول              •

 .املوضوع ويفند ما قالوه

                                                        
  .12عبد الوهاب عزام، ص : ذكرى أيب الطيب بعد ألف عام) 1(
 .64 ص عبد العزيز الدسوقي،. د: تنيب شاعر العروبة وحكيم الدهرأبو الطيب امل) 2(
  .30،31عبد الوهاب عزام، ص :  ألف عامذكرى أيب الطيب بعد) 3(
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 أحسبه مال إلـيهم وال      فما" ،  تنيب يستبعد القرمطية عنه بأدلة    بعد تتبعه لشعر امل    •
 .1"، وأقل ما يف األمر أا دعوى يعوزها الدليل سلك طريقهم

أبـو  (  من خالل كتابه     ،)1973 -1900(منهج املستشرق رجييس بالشري    -3
   ):ألديب دراسة يف التاريخ ا. الطيب املتنيب 

        كان األدب العريب من امليادين املفضلة البارزة عند بالشري والسيما الشعر، وقد            
بدأ اتصاله ذا األدب بدراستها على وقفها على املتنيب يف أطروحته اليت قدمها لنيـل               

ديوان املتنيب يف العامل العريب     ( م، واليت بعنوان    1935درجة الدكتوراه يف اآلداب سنة      
وهو من أصعب الشعراء العرب على الترمجة بفضل عبقريته اللغوية          ) عند املستشرقني   و

  .املعترف ا
         وقد تناول هذا الشاعر وفنه وفق منهج تارخيي متصاعد ومتسلـسل حبـسب             

والعرق والعصر وأثرمهـا معـا يف       ) البيئة(عن الوسط   ) تني(املراحل مطبقا فيها نظرية     
  .نه نسج حياة الشاعر وف

         يشري األستاذ بالشري إىل تعلم املتنيب يف مسقط رأسه، ووقع حينئذ حتت تـأثري              
ولعلهم كانوا من الزيـديني الـذين لقيـت         " الشيعة ورمبا حتت تأثري الزيدية منهم،       

  .2"عقيدم يف الكوفة سريورة طويلة املدى 
وال عجب أن يكون ذلك     ،  "دروس العلوية شعرا ولغة وإعرابا      "       كما أكد على    

  .3"فعقيدة أيب الطيب الشيعية أخذها من أبيه (...) يف بلد غالبيته من الشيعة
 أيب  ىاملتعلقـة بـدعو   "         أما عن ادعاء املتنيب للنبوة فشك بالشري يف املعلومات          

  .4"تدعو إىل االرتياباليت الطيب التنبؤية 
  .5ابع قرمطي   كما ذهب إىل أن املتنيب أشعل ثورة هلا ط

                                                        
 .243-242عبد الوهاب عزام، ص : ذكرى أيب الطيب بعد ألف عام) 1(
 .42رجييس بالشري، ص . د: أبو الطيب  املتنيب، دراسة يف التاريخ  األديب) 2(
 .42رجييس بالشري، ص . د: بو الطيب  املتنيب، دراسة يف التاريخ  األديبأ) 3(
  .106-105رجييس بالشري، ص . د: أبو الطيب  املتنيب، دراسة يف التاريخ  األديب) 4(
  .106رجييس بالشري، ص. د: أبو الطيب  املتنيب، دراسة يف التاريخ  األديب) 5(
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  :وطئةت
، وتنبـع  ر النهضة العربية إثارة لالهتمـام       كان طه حسني من أكثر رجاالت فك      

جه الفكري الذي راح يتصدى به لتغيري اتمع العريب التقليـدي، فمـشروعه             أمهيته يف   
ملـاذا تقـدم   :  هـو  فيهاالنقدي تبلور ضمن إشكالية النهضة، اليت كان السؤال الرئيسي   

لعرب ؟ و ما السبيل كي تصبح لنا مكانتنا املتقدمة والفاعلة يف حـضارة              الغرب وتأخر ا  
  العصر ؟
ام هذه األسئلة العريضة جتلت اجتاهات فكرية تبحث عن إجابات، ومنها           ـوأم   
ا للتغريب واللحـاق بأوروبـا يف اسـتالب         م منه األوليسعى  " اران بارزان   ـتنازع تي 

 ، 1" ع عن ثقافة اتمع وأصالته العربية اإلسالمية      واضح، بينما يبذل الثاين جهده يف الدفا      
فتمثل األول يف التيار الفكري الوطين الليربايل الذي أخذ مبفاهيم العصر واحتذاء النموذج             

 حتصني الذات مـن الـذوبان يف        إىلرمي  ـالغريب، ويف املقابل برز التيار السلفي الذي ي       
  .الغرب الليربايل / اآلخر

إىل ) مجال الدين األفغـاين وحممـد عبـده       ( دعا زعماء التيار السلفي       لذلك            
الرجوع إىل األصل املتمثل يف الكتاب والسنة وعمل السلف الصاحل غري متناسني الـدعوة              

  .إىل األخذ من احلضارة الغربية 
ر هـا مبنظـو   ئ خلخلة الذهنية العربية وإعادة بنا     إىلربايل  يكما دعا زعماء التيار الل            

  .فكري غريب 
          لقد متيزت مرحلة النهضة العربية بصراع ايديولوحي تتقاذفه تيـارات خمتلفـة،            

فما املوقع  الـذي احتلـه طـه         . باختالف املواقع واملواقف السياسية ومرجعياا الفكرية     
  .حسني داخل هذا الصراع ؟

 –الكتـاب   ( ينية            جاءت جتربة طه حسني يف زمن كانت سلطة املؤسسات الد         
ود فكري طويل، وتزامن ذلك مع جهـود الـشيخ حممـد عبـده       تعاين من مج  ) األزهر  

                                                        
،                         2011 مصر ، سنة-دار ناشري للنشر اإللكترويند دعدوش، أمح: بطه حسني بني التحرير والتغري) 1(
) (www.nashiri.net.  

http://www.nashiri.net
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ومدرسته اإلصالحية يف حماولة تطوير نظمه التعليمية، وهذا مع ما كان يـسود الريـف               
 ، اخلرافة واألسـاطري والتقاليـد  تغلب عليهاملصري الذي ينتمي إليه طه حسني الذي كان     

 إفقاده بصره كل هذا ولّد يف نفسه شعورا باملرارة وإحـساسا عميقـا    اليت كانت سببا يف   
 م، جعله يطلـع   1908 القاهرة  وانتسابه إىل اجلامعة سنة        إىلبالتخلف، لكن فترة انتقاله     

على  مناهج غربية، كما كان اخنراطه بالصحافة اليت كانت يف زمنها حمركا للـصراعات               
ه على  ، وأخرى هناك، حيث ال خيفي حرص      قدما هنا أليديولوجية جعله واضعا    السياسية وا 

  . احلضارة الغربيةبشعاع انبهاره أبدى، يف الوقت الذي جتديد مؤسسة األزهر
متثلت فـفيما  .  إن االزدواجية هيمنت على مشروع طه حسني  الفكري والنقدي                

  ؟ هذه االزدواجية يف كتاباته
  اإلطار املرجـعي الـقدمي: أوال

  :لريفيةاملرحلة ا -1
،  املعرفية املتواضعة  همنطلقات        تعترب قرية مغاغة مبحافظة املنيا مولد طه حسني بدايات          

، فحبـب    قدر من العلوم العربية والشرعية، و يف شيء من املعتقدات السائدة           واملتمثلة يف 
 قصص الغزوات والفتوح، وأخبـار      "، وميله إىل االستـماع إىل      إليه انصرافه عن اللعب   

 تتلى  "، وكتبا يف الوعظ والسنن      خبار األنبياء والنساك والصاحلني    والظاهر بريس، وأ   ةنترع
 العشاء  اعد صـالة العصر، حىت إذا صلو     ب،  أبوه وطائفة من أصحابه   "  حيضرها   يف جمالس 

  .1" ينشدهم أخبار اهلالليني والزناتيني استمع معهم الشاعر" 
كان قد أمت حفظ القرآن ، وأملّ مببـادئ العلـوم           "       ومل يبلغ التاسعة من عمره حىت       

  .2"العربية ، لريسل بعدها إىل القاهرة لطلب العلم 

                                                        
  .28-27، ص 1974، سنة2، ط1 لبنان، الد-طه حسني، اموعة الكاملة،  دار الكتاب اللبناين : األيام) 1(
  .18، ص1990 القاهرة، سنة –لكتاب مصطفى عبد الغين، اهليئة املصرية العامة ل: حتوالت طه حسني) 2(
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يريـد  "  أصبح الطفل    ،)مغاغة(ة  ي         لكن مع كل هذا التنوع املعريف والثقايف يف قر        
  القاهرة مع  إىلرحب بفكرة سفر الصيب     يأكثر من هذا عمقا وأبعد مدى،  وهنا بدأ الوالد           

  .1"أخيه 
تعد من أهم املراحل يف حياة عميد األدب طه حـسني             : املرحلة القاهرية  -2

 ، وهو    م 1902 مبؤسسة األزهر الشريف عام    وهي اليت مت فيه انتقاله إىل القاهرة بالتحاقه       
إين ألرجو أن   : "  غاية يترمسها ومثال يسعى إليه يتمثل يف قول أبيه له          إىليف ذلك مدفوع    

  2"اك قاضيا وأراك صاحب عمود يف األزهر أعيش حىت أرى أخ
ريا، وهذا بوجود أسـاتذته       أراد أن حيقق أمنية أبيه يف األزهر بأن يصبح عاملا أزه                

، فـربم   نه رأى صورة للكتاب، مكربة طبعا، لكن ليست أقـل إثـارة            مستوى، لك  ذوي
   .بأساتذته وطرقهم يف التدريس

لشيخ على هذا كله غليظ الطبـع       وكان ا :" هقولمن شيوخ األزهر ب         فيصف شيخا     
 يف عنف، ويسأل الطالب ويرد عليهم يف عنف، وكان سريع الغضب، فـال يكـاد                يقرأ

 كان قريب منه، ومن رميـه       يسأل حىت يشتم، فإن أحل عليه السائل مل يعفه من لكمة إن           
  .3"ن كان جيلس منه بعيداحبذائه إ
  .النقدية عند طه حسني وضده ثارتيف هذا الوسط الفكري استيقظت الروح   
ـا   أ  افتتحت اجلامعة املصرية فانتسب إليها منذ البداية، وعرف        1908ويف عام     

مدرسة ال كاملدارس، وأحس أن مزيتها الكربى عنده أن الدروس اليت سـتلقى فيهـا ال              "
من تشبه دروس األزهر من قريب أو بعيد، وأن الطالب الذين سيختلفون إليها لن يكونوا               

ومتىن أن يكون هؤالء أكثر عـددا مـن         " املعممني وحدهم، بل سيكون فيهم املطربشون     

                                                        
  23 لبنان، ص -سامح كرمي، دار القلم : ماذا يبقى من طه حسني؟) 1(
 .143طه حسني، ص : األيام) 2(
  .294طه حسني،  ص : األيام) 3(
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أصحاب العمائم، الن هؤالء لن يعدلوا بعلمهم األزهري علما آخر، ولن يشغلوا أنفسهم             
  . "1ذه القشور اليت كان يضيع فيها أبناء املدارس، كما كانوا يسموم يف تلك األيام

 ونـالينيو  ،ل باشا، امحد زكي بيك، اغناسـيو جويـدي  فحضر دروس امحد كما     
خيـرج يف   إذ  واظب على حضور دروسهم، مع دروس األزهر يف آن واحد،           و،  2وغريهم

الذي ) م1931ت   (يالصباح فيسمع فيه دروس األدب من األستاذ سيد بن علي املرصف          
 اجلامعة  إىلء   وخيرج منه مع املسا    3"حىت أحبه وكلف به     " ما أن مسع له درسا أو درسني        

ما يدرسـه    زن بني يواووبيني أحاديث ال عهد له مبثلها،        أساتذته األور   من املصرية فيسمع 
فنونـا مـن   " يف نفـسه  ري ذلكثييف الصباح يف األزهر، وما يتلقاه يف املساء يف اجلامعة، ف 

 ضروب من الثورة واجلموح، وكان هذا كله يعرضه لكـثري مـن         إىلالتمرد وتدفع نفسه    
  .4 "الشر

   :أثر بعض مشاخيه وأساتذته يف تكوينه األديب_3
كان طه حسني خيتلف    ،)م1931ت  ( سيد بن علي املرصفي      :الشيخ املرصفي    •

 درس أستاذه املرصفي فلزمه أربع سنني، فتوطدت العالقة بينهما ممـا اثـر يف      إىل
وهذا ما نلمسه يف مقدمة كتابه جتديد ذكـرى أيب العـالء ويف             " توجيهه العام، 
فدرس طه حسني علـى يديـه درس        5)"األيام(و)يف األدب اجلاهلي  (مطلع كتابه   

  ...املفصل للزخمشري والكامل للمربد، ومحاسة أيب متام بالشرح والتعليق 
 تلك الصلة بينه وبني املرصفي عوضته ما لقيه من إخفاق، ومبـا كـان               أن         والبد  

وقه والناقد احلاد اللسان لعلـم األزهـر        األستاذ الذي يرضي ذ   " ، فوجد األزهريتمناه يف   
، وعن كـل موضـوع،      إنسانوشيوخه واألديب الذي يتحدث يف حرية مطلقة عن كل          

                                                        
  .387طه حسني،  ص : األيام) 1(
 .392،455،457،462ص طه حسني، : األيام) 2(
  .352ص طه حسني، : األيام) 3(
 .162،166،168، ص 1979، سنة 7 بريوت، ط -طه حسني،دار العلم للماليني : وإصالحقد ن) 4(
 .25، ص 1996، سنة 6 بريوت، ط-خالد الكركي، دار اجليل: طه حسني روائيا) 5(
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فاملرصفي يتناول الدرس األديب بطريقة خمالفة ملا كان معتادا يف األزهر دراسة تعتمد علـى      
  .1"النقد اللغوي، والبصر جبواهر الكالم، ومعرفة خصائصه األسلوبية 

 حريـة   إىل كان من الدعاة     ألنهلمرصفي له اثر كبري يف تكوينه األديب؛        ل كان   لقد  
وال اعـرف   :" األدب والفكر، فعجب طه حسني بدرس األدب يف حلقة املرصفي قـائال           

ـ  احلرية واإلسراف فيها أحيانـا       إىلشيئا يدفع النفوس وال سيما النفوس الناشئة         األدب ك
رصفي يدرسه لتالميذه، حني كـان يفـسر هلـم      كان الشيخ امل   الذي يدرس على حنو ما    

 يفسر هلم الكامل بعد ذلك، نقد حر للشاعر أوال، وللراوي ثانيا، وللـشرح              أواحلماسة،  
وللغويني على اختالفهم بعد أولئك وهؤالء، مث امتحان للذوق ورياضة له على            . بعد ذلك 

، ويف الوزن والقافيـة ويف      تعرف باطن اجلمال يف الشعر أو النثر، ويف املعىن مجلة وتفصيال          
مكان الكلمة بني أخواا، مث اختيار للذوق احلديث يف هذه البيئة اليت كان يلقـى فيهـا                 

  .2..."الدرس 
ميكن القول انه علمه كيف يقرا النص العريب قراءة صحيحة من الـداخل يف لغتـه         

ا بعد يف كتابتـه     وعروضه، وكيف يفهم ألفاظه ومعانيه، ويدرس أساليبه، وهذا ما اثر فيم          
  .األدبية

 إىلمن مذهبه يف النقد اللغوي كما انه نبه         واستفاد طه حسني من درس املرصفي،         
يف ختليـه عـن      و تاريخ األدب؛ فقد كانت فكرة التاريخ كامنة يف ممارسة الشيخ للنقد،          

،  املعارف ثابتة ال تتغري    أنالنصوص األزهرية وعلومها اليت تستهدف احلفظ وتوهم طالبها         
 النصوص القدمية واختاذها موضوعا لنقد الذوق، ومعيارا للحكم على مـا           إىليف رجوعه   و

جاء بعدها، يف ثورته على القيم املعاصرة بإسم القيم العريقة، كل ذلك أتاح لطالبه خاصة               
طه حسني فرض فرص احلركة الفكرية يف األفاق الفكرية التارخيية الرحبة لألدب العـريب،              

 دروس املستـشرقني يف     إىلاب على مصراعيه عندما التحق باجلامعة واسـتمع         مث انفتح الب  

                                                        
 .09، ص1982، سنة 2 لبنان، ط-محدي املسكوت، مارسدن جونز، دار الكتاب اللبناين: أعالم األدب املعاصر يف مصر )1(
 .354طه حسني ، ص: ألياما )2(
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 جانب النقـد    إىل طريقة املرصفي ال تكفي فهذه الدراسة حتتاج         أنتاريخ األدب، وأدرك    
  .1اللغوي دراسة عالقة األثر األديب تأثريا وتأثرا باحمليط والعصر الذي أنتج فيه

  :الشيخ جاويش ولطفي السيد •
 يف توجهه األديب مها امحـد        أثر تأثر طه حسني بشخصيتني مهمتني كان هلما                    

   ).1929-1876( والشيخ جاويش ) 1963-1872( لطفي السيد
 متحى فـان    أنفإذا كان املرصفي قد وضح له بعض املعامل يف حياته، ال ميكن                         

ذ لطفي يقرب طـه إليـه       فقد اخ " فكره   إىللطفي السيد قد أضاف معلما ولبنة جديدة        
        آخذا يف التحدث إليه واالستماع منه،      (...) ويرغبه يف زيارته، ويلقى منه الترحاب والود

  .2"فاحتا له أبوابا من التفكري مل تكن ختطر له على بال
أستاذان خيتصهما حببه   "        وهكذا زاد الود بني طه حسني ولطفي السيد فأصبح للفىت           

كره بأئمة البصرة والكوفة وهو الشيخ الـسيد املرصـفي، واآلخـر            وإعجابه، احدمها يذ  
يذكره بفالسفة اليونان الذين مسع أمساؤهم يف األزهر وجعل يدرس أطرافا من فلسفتهم يف              

  .3"اجلامعة وهو لطفي السيد
 ،وكان طه حسني من كتاـا،       1922سنة  " اجلزيرة"        حرر لطفي السيد صحيفته     

 أن" األيـام " يف  " طه"كاتبا، فكان رئيسها خري مشجع وموجه، فريوي       يغدو   أن إىلأهلته  
   .4"القصد يف العبارة واألناة يف التفكري"لطفي كان حيثه على 

لـذة ال   "  اليت وجد فيهـا      )اجلريدة(        لقد تأثر طه حسني مبقاالت لطفي السيد يف         
  .5" ينصرف عنهاأنيستطيع 

                                                        
، 2005، سنة 1 مصر، ط-عيد الرشيد مصمودي، دار النورس للطباعة: طه حسني بني السياج واملرايا:ينظر )1(

 .145،146ص
 .417-416طه حسني ، ص: األيام )2(
 .417طه حسني ، ص: األيام )3(
  .416األيام، طه حسني ، ص )4(
 .50،  ص1974، سنة2،ط02 بريون، الد–لكاملة، دار الكتاب اللبناين طه حسني، اموعة ا: حديث األربعاء  )5(
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فكر الليربايل يف مصر عن النهج التوفيقي حملمـد عبـده           يأيت لطفي السيد لينطلق بعيدا بال     
 ترمجة مؤلفات أرسطو الذي كان من       إىلفأبدي إعجابا شديدا بالفلسفة اليونانية، فعمد       "

  .1"فرط إعجابه به يدعوه سيدنا أرسطو رضي اهللا عنه
ومن ذلـك انـه كـان    "        إذن كان لطفي السيد يدفع طه حسني دفعا حنو التاريخ           

 تلميذه على الدراسة يف اجلامعة، ومل يقتصر األمر على التشجيع؛ فقد كان اتـصال    يشجع
كـان يـنظم    ) اجلريـدة (  مدير أن الدراسة اجلامعية، وذلك     إىلطه بلطفي مدخال ممتازا     

اجلريدة مبثابـة   ) مدرسة(، وكانت   لتالميذه حماضرات ليعلمهم ما مل يتعلموه يف مدارسهم       
 التجديد ويعمل على إخراج اإلصـالح       إىلوكان لطفي يدعو    كلية اآلداب قبل إنشائها،     

 اإلقبال على احلضارة الغربية وتقليدها دون قيد سـوى          إىلمن اإلطار الديين، فكان يدعو      
 يترك للزمن طبع ما هو مـستورد بطـابع          أندافع املصلحة والتسلح بأسباب القوة، على       

لفلسفة ويتعاطف بصفة خاصـة     الشخصية املصرية كما كان يشجع تالميذه على دراسة ا        
 تفكري طه يف    أنمع االجتاهات العلمية التجريبية والنقدية الوضعية وليس من قبيل املصادفة           

مرحلته املبكرة شهد ميال متزايدا حنو الفلسفة وان املنهج التارخيي الذي اعتنقه عنـد ذاك               
  .2" لطفي كان له دور يف ذلكأنكان وضعيا والبد 

 شخصيات أخرى وهو الشيخ عبد العزيز جاويش، الـذي          كما عاصر طه حسني     
 يف بناء فكر طه حسني وما مييزه عن لطفي السيد يف            )لطفي السيد (كان له دور مماثل لدور    

صاحب عداء شديد لشيوخ األزهر، وانـه  "انه مل يكن من أصحاب القصد واألناة، فكان    
  .3" فرنساإىلكان حيرض طه على السفر 

الذي أغرى طه بنقد املنفلوطي ذلك النقد       " ى نقد أدباء عصره، فهو    بل شجعه عل           
احـدمها  "كما يروي طه انه كان يستجيب ملذهبني        . 4"اللفظي اجلارح واخذ يستزيده منه    

                                                        
، 1975، سنة 2 مصر، ط-حسني فوزي النجار، اهليئة املصرية العامة للكتاب.د : أمحد لطفي السيد أستاذ اجليل  )1(

  .208ص
 .28، ص 2002،سنة 1 مصر ، ط-عبد الرشيد الصادق حممودي، دار الشروق:  طه حسني الكتابات األوىل )2(
  .27عبد الرشيد الصادق حممودي، ص : طه حسني الكتابات األوىل )3(
 .27ص  عبد الرشيد الصادق حممودي، :األوىلطه حسني الكتابات  )4(
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مذهب االعتدال والقصد ذلك الذي كان األستاذ لطفي السيد يدعوه إليه ويزينه يف قلبه،              
ان الشيخ عبد العزيز جاويش وحيرضه عليه       واآلخر مذهب الغلو واإلسراف، ذلك الذي ك      

حتريضا، وكان الفىت يستجيب للمذهبني مجيعا، فإذا اقتصد يف النقد نشر يف اجلريـدة وإذا               
  .  1)"اليت كان يرأس حتريرها عبد العزيز جاويش( غال نشر يف صحف احلزب الوطين 

"  نعتـه يف كتابـه                لقد كان لطه حسني من هذا األلفاظ املوجهة للمنفلوطي أن         
 حتـت   )النظـرات   (  م ناقدا فيها     1910بالسخف يف املقاالت اليت كتبها عام       " األيام  
  . 2"نظرات يف النظرات " عنوان 
 الشهرية ، وجه سهم نقده اىل الـشيخ         )اهلداية  ( ومع إنشاء الشيخ جاويش جملة               

.  3"  يف ذلـك اجلـدل       وقد أصرف الفىت على نفسه وعلى الشيخ رشـيد        " رشيد رضا   
 يف  ) تـاريخ آداب اللغـة العربيـة         (د جورجي زيدان من خالل رده علة مؤلفه       ـوانتق

تـاريخ  ( كتـاب  إىل م، وانتقل 1911 عام  )اهلداية(وجملة  " العلم  " مقاالت يف صحيفة    
 يكـون كتابـه     أنكان يطمع    صاحبه الرافعي هذا األخري الذي       فهاجم،  )آداب العرب   
  .ة اجلامعة مقررا على طلب

 "، وخباصة ما خطه عن املنفلـوطي         طه حسني عن كثري من نقده املبكر       وقد تراجع        
مل اخجل من شيء يف كل ما كتبت قدر خجلي من هجومي على املرحوم املنفلـوطي ؛                 

كنت غري موضوعي يف نقدي ، ألين ركـزت علـى           (...) فالذي كتبته عنه كالم فارغ      
  .4"ه بدل أن أركز على نقد موضوع الكتاب اصطياد األخطاء اللغوية ل

  
  
  

                                                        
  .398طه حسني،  ص : األيام )1(
  .419-418ص   طه حسني،: األيام )2(
 .402ص   طه حسني،: األيام )3(
  .260،261طه حسني،  ص : األيام )4(
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 : *.carlo alfons – nallinoاملستشرق كارلو ألفونسو نالينو  •
عارف االيطالية  م عندما أرسلته وزارة امل    1893رب ومبصر خاصة عام     ـ بدأت صلته بالع  
  . أحوال مصر والشرق واإلسالم عامة، فتمكن من التعرف علىليدرس يف القاهرة

يس تاريخ الفلـك عنـد      اءت دعوة اجلامعة املصرية القدمية لألستاذ نالينو لتدر           ج     
 ، )علم الفلك تارخيه عند العرب يف القرون الوسـطى          (، فجمع حماضراته يف كتابه      العرب

 دراسة تاريخ األدب العريب وكانت تلك هي اليت مسعها منه طه حـسني              إىلانتقل بعدها   
  .) العربية حىت عصر بين أميةبتاريخ اآلدا( كتابه ودرسها عليه ومجعت فيما بعد يف

        عني عضوا يف جممع اللغة العربية بالقاهرة، فتعرف عليه طه حسني عنـدما كـان               
أما أنا قد سجلت غري مـرة و  ..:" .طالبا يف األزهر، فإذا ذكر نالينو قَرنه باملرصفي فيقول     

سيد علي املرصـفي   : ين األستاذين العظيمني  أسجل اآلن أنين مدين حبيايت العقلية كلها هلذ       
الذي كنت أمسع دروسه وجه النهار، وكارلو نالينو الذي كنت أمسع دروسه آخر النهار ،               
أحدمها علمين كيف أقرأ النص العريب القدمي وكيف أفهمه أمتثله يف نفسي وكيف أحاول              

الئـم بينـهما،    وعلمين اآلخر كيف أستنبط احلقائق من ذلك النص، وكيـف أ          . حماكاته
وكل مـا  . فيفهمونه وجيدون فيه شيئا ذا بال     وكيف أصوغها آخر األمر علما يقرأه الناس        

 العظيمني من الدرس والتحصيل يف مصر وخارج مصر فهـو        األستاذينأتيح يل بعد هذين     
 من أطـوار الـشباب،    األولقد أقيم على هذا األساس الذي تلقيته منهما يف ذلك الطور            

حس الغربة حني أمعنت يف قراءة كتب األدب القدمي، وحـني اختلفـت اىل   يفضلهما مل أ 
  . 1"األساتذة األوربيني يف جامعة باريس، وحني أمعنت يف قراءة األدب احلديث 

وهذا من خـالل مفهومـه      " طه حسني " أثر كبري على    " نالينو  "          وكان لدروس   
 األدب كغريه من الظـواهر الثقافيـة        لألدب وعالقته بالظواهر االجتماعية ، فيؤكد بأن      

قد يكون هذا املنعكس هو احلياة املادية أو احلياة املعنوية ، ولـذلك       " يعكس شيئا خارجه    

                                                        
ولد يف تورينو ونشأ وتلقى دروسه األولية ومبادئ العربية والسريانية، العربية يف تورينو،ودرس جبامعة ) 1872-1938* ( 

  .كان علمه يف اجلغرافيا والفلك عند العرب) تورينو(
  .9-8، ص1970، سنة 2 مصر، ط-كارلو نالينو، تقدمي طه حسني،دار املعارف : تاريخ اآلدب العربية )1(
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تتحدد الستخدام تشبيه املرآة يف وصف هذه  الظواهر وظيفة الدالة اليت تتـصل بطبيعـة                
:"  عن بعض دروس نالينو    يقول. 1" أو تصوره    هوما متثل العالقة بني ظواهر الثقافة املختلفة      

ألول مرة تعلمنا أن األدب مرآة حلياة العصر الذي ينتج فيه، ألنه إما أن يكون صـدى م                  
 يكون دافعا من دوافعها، فهو متصل ا على كل حال، وهو مصور هلا              أنأصدائها، وإما   

  إذا درست احلياة اليت سـبقته فـأثرت يف         إال درسه وفقهه    إىلعلى كل حال و ال سبيل       
   .2"وأثرت فيه إنشائها، واليت عاصرته فتأثرت به 

 أثر مـن  إال ويؤكد جابر عصفور أن فكرة احلتمية االجتماعية أو اجلرب االجتماعي ما هي  
  .3"  قادة الفكرإىل"ذكرى أيب العالء" تابه كآثار األستاذ نالينو هذه اليت استمرت معه من 

وازن بني األدب العريب وبني اآلداب      ـأن ي كما تعلم طه حسني من أستاذه إمكانية               
  .4" املقارنات واملوازنات إىلأن األدب بطبيعته شديد  احلاجة " قدمية الكربى أكد ـال

         لقد جعلت عالقة طه حسني بأستاذه نالينو تؤكد أن أهم ما اسـتفاد منـه هـو          
اول إعادة قراءة النص    ؛ فقد ح  ز عليه يف كتابه عن األدب العريب      البحث التارخيي الذي رك   

  .العريب بأدوات وأساليب البحث التارخيي 
   املرجعي احلديثاإلطار: ثانيا

  فرنسا والبعد اآلخر للثقافة الغربية_ 1
 فرنسا، وهذا بعد انتهائه من مناقـشة رسـالة          إىلقررت اجلامعة إيفاده يف بعثة دراسية        

ـ    ،)ونبليه الفرنسية م(الدكتوراه من اجلامعة، فكانت وجهنه األوىل مدينة         رر  وكان من املق
، لكن تـأجيل املوعد لنشوب احلـرب العامليـة األوىل،          1914 أوت   02أن يسافر يف    

ه ـــ، مث مسـح ل    5"ظر  ــ أن ينت  إىلإرسال البعثة اجلديدة واضطر الفىت      "  وأوقفت

                                                        
 .79، ص1983 مصر، سنة -جابر عصفور، اهليئة املصرية العامة للكتاب.د: املرايا املتجاورة )1(
 .172-171طه حسني، ص : نقد وإصالح )2(
  .79جابر عصفور، ص.د: املرايا املتجاورة )3(
  .20، ص1973، سنة1، ط5 لبنان، الد -طه حسني، دار الكتاب اللبناين: يف األدب اجلاهلي )4(
  .512، ص 01طه حسني، الد: األيام )5(
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ا حنـو   علوم التارخيية وظل فيه    نفس السنة والتحق جبامعتها يدرس ال      نبالسفر يف نوفمرب م   
 بـاريس،  إىل، ولكن بعد ثالثة أشهر عـاد       مصر لسوء حالة اجلامعة املالية     إىل، ليعود   عام

غوسـتاف  "  و األدب الفرنسي على يد       )فوكو(فاستمع اىل دروس علم النفس على يد        
  .. Seignobosسينيوس " ، والتاريخ احلديث على  G . LONSONلونسون 

 م فحـصل علـى درجـة        1915ون يف ديسمرب         ليلتحق بعد ذلك جبامعة السورب      
واليت نوقشت يف   ) ، حتليل ونقد  فلسفة ابن خلدون  (وراه بأطروحته اليت محلت عنوان      الدكت
  . E.Durkheim م بإشراف إميل دور كامي 1918 جانفي 12

تكاد ختتـصر العـامل اإلنـساين بـاختالف أزمنتـه          "        إن باريس عند طه حسني      
  .1"وأمكنته
   لقد كانت دراسته يف فرنسا ضرورية له؛ حيث أعطته البعد اآلخـر للثقافـة                       

االتصال حبياته احلقيقيـة    " الشرقية ، فاكتسب املناهج األفضل، كما مكنته من التعمق يف           
الداخلية، والوقوف على أسرار هذه احلياة، وعلى هذه األمور اخلفية اليت تبعـث األفـراد        

ت على أن جياهد بعضها بعضا ، وميكـن بعـضها بعـض ،              على أن يعملوا ، وللجماعا    
  .2" بعض ىويتغلب بعضها عل

 مصـر عني أستاذا يف اجلامعة املصرية ليدرس مادة التـاريخ           إىل          حـىت إذا عاد    
 و  ) صحف خمتارة من الشعر التمثيلي       (خرج كتابني مها    أو،  )اليوناين والروماين   (القـدمي  

وكأنه يريد أن يعتمد على ضتنا األدبية       " سطو املترجم عن اليونانية،    ألر )نظام االثنيني   ( 
، كمـا   3"على األصول اليونانية اليت اعتمد عليها األوربيون يف تكوين ضتهم األدبيـة             

يف "و" قادة الفكر ( و   ) الظاهرة الدينية عند اليونان وتطور اآلهلة وأثرها يف املدينة           (أخرج  
   ) سوفوكليس -وناناألدب التمثيلي عند الي

                                                        
  .633،ص1998طه حسني، اهليئة املصرية للكتاب، مصر، سنة :  أديب )1(
 .160، ص 1964 بريوت، سنة -طه حسني، دار العلم للماليني:  رحلة الربيع والصيف) 2(
 .279، ص 10 مصر، ط -شوقي ضيف، دار املعارف.د: األدب العريب املعاصر يف مصر  )3(
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، وأساس النهضة   أساس النهضة العربية األوىل   " ال  لقد كانت فلسفة أرسطو طاليس كما ق      
   .1"، وجيب أن تكون أساس النهضة العلمية يف مصر احلديثة ربية يف العصر احلديثاألو

  املنطلقات الفلسفية املسامهة يف تكوين منهجه_ 2
   :الفلسفة الوضعية •

هو مناخ فرنسا، يف     لتارخيي واأليديولوجي احلاضن للفلسفة الوضعية،    كان املناخ ا       
القرن التاسع عشر،وهو القرن الذي سادت فيه االضطرابات اتمعية والـسياسية يف            

 فقد كان لتطور العلوم    ،املعريف/ ى، أما املستوى الفكري   أعقاب الثورة الفرنسية الكرب   
م يف رفع بعض املفكرين للتنظري فكريا حـول  ، دور ها  والرياضيات والفيزياء والكيمياء  

مسألة إعادة تفسري العالقات االجتماعية تفسريا علميا بغية تكملـة سلـسلة العلـوم              
املكونة للفلسفة الوضعية، فكان الفيلسوف الفرنسي أوغست كونت، على رأس قائمة           

علمية وجعلها  هؤالء املفكرين الذين اشتغلوا على هذا االجتاه، فأعطى الفلسفة صفتها ال          
  .تستجيب لشروط التخصص العلمي ، وبذلك نالت صفة الفلسفة الوضعية

، وان مل   رجعي ملنهجه النقدي وتصوره لألدب            و تأيت الفلسفة الوضعية كإطار م     
 دور  (يكن هناك اتصال مباشر يها، فإنه تأثر بعدد من كبار األساتذة والنقاد من بينهم             

 و جـون    ، هيبوليت تني، سـانت بـوف      اف النسون كامي، شارل سينوبوس، غوست   
  ).رلوميت
 النص يدرس يف وظيفته اليت حتيل       أن وكان هؤالء يعتربون النص األديب وثيقة؛ أي                

 الوضعية اليت وجدها طه حسني يف الـسوربون جتـاوزت مفهـوم             أنعلى املرسل غري    
  : وأتباعه بتعدد مذاهبها فنجد) اوغوست كونت(مؤسسها

حاول كغريه املواصلة على الوضـعية  :  Emil durkheimيل دوركامي   امي_ ا
ولكنه نبـه إىل عدم اخللط بني       اليت بدأها أوغست كونت خصوصا من ناحية املنهج،       

مذهبه الوضعي و بني امليتافيزيقا الوضعية عند كونت و اسبنسر، فكان يـؤمن بـأن               

                                                        
  .53،54ص، 02طه حسني، الد: ديث األربعاءح )1(
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علمية، ومن هنـا جـاء الطـابع     ظواهر موضوعية، ختضع للدقة الةالظواهر االجتماعي 
االفتراضي يف كل تفكري فلسفي، هذا األخري ميكن أن يكون حمتمال جـدا، لكـن ال                

  .1ميكن أن يقدم دليال يقضي على كل سبب للشك 
قائال  ،)األيام(كامي، فقد حتدث عنه يف كتابه                أما ما كان من تأثر طه حسني بدور       

وس األستاذ دور كامي يف علم االجتمـاع، وكـان          كان شديد التأثر بدر   :" ه  ـعن نفس 
الذي أنفق عاما كامال يدرس لتالميذه مذهب الفيلسوف الفرنـسي          ) دور كامي (األستاذ  

الذي يقول أن أمور احلكم الصاحل للمنتج الذي حيقق العدل ويكفل رقـي         )سان سيمون   (
علماء، ألم هم الـذين   ال إىلالشعب، ويتيح لإلنسانية أن تتقدم إىل األمام، جيب أن تصري           

يستطيعون إثبات أنه نتيجة للعلم على اختالفها وبني حاجات الناس وطاقام واستعدادهم            
  .   2"للتطور واملضي يف سبيل الرقي 

   : Charl Seigobos شارل سينوبوس –ب 
         آمن شارل سينوبوس بأن دراسة التاريخ جيب أن تكون علميـة، وهـذا يعـين               

ق قواعد وقوانني نقدية منظمة ، وان كانوا يعتقدون أن وقائع التاريخ وقـائع              إجراؤها وف 
فردية بطبيعتها، وال ميكن تقصيها مبوضوعية كاملة مبعزل عن العوامل الذاتية للمـشاركني          

  .يف األحداث التارخيية ولشهودها ، وللمؤرخني أنفسهم
 جعـل التـاريخ أحـد       من جهة حاول علماء االجتماع    : ذلك نشب تناحر بني فئتني    بو

، وهنا حـاول طـه حـسني         أخرى يرى علماء التاريخ عكس ذلك      علومهم، ومن جهة  
  .) ابن خلدون االجتماعية(،وذلك من خالل دراسة حول ني الرأينيالتوفيق ب
   :الفلسفة التجريبية •
التجربة، اليت هي وحدها مصدر املعرفة        على  نظريتهم  أصحاب هذه الفلسفة    أسس  

أن أصـحاا   يعتقد   اجنلترا  يف القرن السابع عشر، و        الفلسفة قامت يف   ذههاإلنسانية،  

                                                        
 مصر، -عبد الرمحن بدوي،مكتبة االجنلو املصرية: بنروين، ترمجة .ج: مصادر وتيارات الفلسفة املعاصرة يف فرنسا: ينظر )1(

  .123،124، ص 1964سنة 
  .515، ص 01طه حسني، الد: األيام )2(
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أنا أفكر أنا   (  معرفة احلقائق و ال يثقون يف كالم ديكارت        تلغيقدرة العقل وحدها ال     
، كما ال يؤمنون بالغيبيات، وليس لديهم فلسفة ميتافيزيقية جتـب يف هـذه              )موجود  

وحنسه هو احلقيقي، وما عدا      نشمه،  ونسمعه،املواضيع، فقط ما تدركه حواسنا ونراه       
  .ذلك ال ميكن الوثوق به

وقد نتج عن هذه املواقف التجريبية ألصحاا عدة نتائج إشكالية منها مـا يتعلـق                  
مما باحملتوى، ومنها ما يتعلق بتعبريات اللغة وألفاظها ومعانيها وما تشري إليه يف الواقع،              

  :ميز بني نوعني من التجريبية
تتعلق بضمان  : تتعلق بالتجربة اليت تعد مصدرا للتصورات اإلنسانية ، والثانية          : األوىل  

  .1شرعية ومصداقية هذا االجتاه التجرييب نفسه
  إن مدرسة النقد التارخيي جاءت مستندة على الوضعية، وهي فلـسفة أفـرزت               

  . والتجربة وهي تعتمد على احلس)لوك وهوبز(الفلسفة التجريبية اليت أتى ا 
           وكان من آثار سيطرة هذه الفلسفة التجريبية علـى األدب أن نـادى بعـض               
مؤرخيه بوجوب تطبيق مناهجها وقواعدها على الدراسات األدبية، وحاول بعـضهم ان            

  .يضع لألدب قوانني كقوانني الطبيعة
م االجتماعيـة            وهذه النظرية أيقظت النقاد يف البحث عن كافة األصول والـنظ          

 تؤثر يف األدب، وبذلك فقد جاءت أحكامهم متباينة         أنوالدينية والسياسية اليت من شأا      
يف تفسري األدب تفسريا علميا ماديا حمضا ومن األقالم اليت توجهت ذا التوجه العلمـي               

سانت (وكذلك  ) 1892-1823" (ارنست دينان " التجرييب يف منهج دراستهم لألدب      
فأنكروا ) 1906-1849برونتري  (و) 1893-1828 تني(و  ) 1869-1804ف  يب

ذوق األدب وكل ما يتصل به وأحكامه يف جمال دراسة األدب وراحوا يؤسسون قـوانني               
  .ثابتة لألدب

  
  

                                                        
  .250 -247، ص 2000 مصر، سنة-إبراهيم مصطفى إبراهيم، دار الوفاء.د: الفلسفة احلديثة من ديكارت إىل هيوم )1(
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  :sainte beuveسانت بيف   - أ
   لقد كان له دور يف إرساء دعائم املنهج التارخيي وتطوره خباصة يف دراسـته                    

 النقد األديب هو النفاذ يف ذات املؤلف، لنستشف روحـه مـن          أنى  لألدب؛ فكان ير  
 منه بأنه كما تكون الشجرة يكون مثارها، ويقوم         إمياناوراء عباءته حبيث يفهمه قراءه،      

منهجه على دراسة األدباء دراسة علمية تقوم على حبوث تفصيلية لعالقام بأوطام،            
 ممزجهم، ثقافتهم وتكوينـا   تربيام وأ   وأسرهم، أمهام، عصورهم وآبائهم ،  وأممهم

املادية واجلسمية، ومواصفام النفسية والعقلية، وعالقام بأصدقائهم، والتعرف علـى    
كل ما يتصل م من عادات وأفكار، ومبادئ، مع حماولة تـبني فتـرات جنـاحهم                 
وإحقاقهم وجوانب ضعفهم، وإذا ما متّ ذلك كشف ذلك كله يف األديـب أمكـن               

رخ أن يسلك منهجا نقديا مييز فيه  بني الفردي واجلمـاعي ليـصور يف النهايـة      للمؤ
  .عالقاته ببنية النص وتأثري اجلماعة فيه

قته يف تـأليف التـراجم   سانت بيف واحتذى طريبأثر ت        أما عن طه حسني فقد  
جعل من نفسه ناقدا يتقمص شخصية أيب العالء ليفهم شـعره، ويتذوقـه             األدبية ، ف  

  .1وينقده النقد الصحيح
  : Taine hyppolyteهيبوليت تني     -ب

          مؤرخ وفيلسوف وناقد فرنسي، خلف أستاذه سانت بيف ليطبق يف نقده األديب            
، الـيت اسـتمد     )اجلنس، البيئة، العصر  ( من خالل ثالثيته النقدية      منهجا علميا اجتماعيا،  

  .الشمولية ) هيجل (وفلسفة) باروخ سبينوزا  (أصوهلا من فلسفة
( ى أن القانون األول     ري            ويعلق الدكتور شوقي ضيف على قوانني تني الثالثة، ف        

هي فكرة قد حتققت قبل تني بكثري، ليس فقط على مستوى الغرب، بـل علـى                ) العرق
مستوى الشرق؛ فقد حتدث اجلاحظ أيضا على فكرة األجناس يف بعض رسـائله ،وهـي               

، 2، وأثره يف حياته السياسية    مقدمته،إذ يتحدث عن اجلنس العريب     خلدون يف    ماثلة عند ابن  
                                                        

  .45، ص2003األردن، سنة-دار املسرية النقد األديب احلديث من احملاكاة إىل التفكيك  )1(
  .229 ص، 2001 ة، سن1 ط اإلسكندرية،  - للكتاباإلسكندرية مركز أمحد صقر،:تاريخ النقد ونظرياته )2(
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ونفس األمر يقال عن البيئة فابن خلدون حتدث كثريا عن أثر املناخ يف األمة ونراه يقـول                 
أن أهل السودان يف أمزجتهم من احلرارة بقدر نسبتها يف إقليمهم، ونرى اجلاحظ قبلـه يف     

 ونفس األمـر يقـال بالنـسبة    عر باختالف بداوته وحضارته     الشا بيانه عن اختالف لغة   
  .1)املقدمة(لعنصر الزمن الذي حتدث عنه ابن خلدون حتدث عنه يف مؤلفه 

تجلى عنده من خالل دراسـته لزمـان أيب         في) تني  (   أما تأثر طه حسني بـ                 
ر أيب العـالء    عصمن خالل اهتمامه بتحديد موضع عنصر       كذا  ، و جمتمعهالعالء ومكانه و  

ص (، واالقتصادية   ) وما بعدها  43ص  ( ، ورصده للظروف السياسية     من العصور العباسية  
  .2اليت ميزت عصر أيب العالء) 72ص (واالجتماعية ) 68ص( والدينية ) 66

   : Gustave Lanson غوستاف النسون   -جـ 
زء مـن احلـضارة ،       تاريخ األدب ج          لقد أعلن أستاذ األدب الفرنسي النسون بأن      

صد هذه الظاهرة وحماولة التفريـق بـني املنـهج،          رعني النقاد التارخييني تنصب على      وأ
  .وبينه كخاصية توثيقية كخاصية نقدية،

، وهذا ما برهنه أثناء دراسته لألدب       )املنهج التارخيي   ( فريى أن منهجه هو يف صميمه          
سية اليت تنصب يف بوتقتها كل التيـارات        الفرنسي الذي يراه كمظهر للحياة القومية الفرن      

  .العام واخلاص: نسون قام بتقسيم تاريخ األدب إىلال" فنجد 
يف عالقاتـه بـالتطور البـشري،واىل األدب يف         ) األديب(  الفرد   إىلفالعام؛ هو أن ننظر     

  .تطور السياسي واالجتماعي والديينعالقاته بال
ة السياسية والعقلية والشعورية يف األمـة تأرخيـا          وعليه فالناقد عليه التأريخ للحيا           

تاريخ األدب  ( يف كتابه   ) بروكلمان  ( ولعل أبرز من أرخ لألدب  يف هذا اجلانب          . عاما
، )يف تاريخ آداب اللغة العربيـة     (يف كتابه   ) جورجي زيدان ( ، ونسج على منواله     )العريب  

دباء العرب إحصاء دقيقـا مبينـا       وغريهم، فقد قام األول بإحصاء أ     ...وتبعه عمر فروخ    
علماءهم وفالسفتهم ،مع ذكر آثارهم املطبوعة واملخطوطة وما قدموه وما كتب عنـهم             

                                                        
  .108-100، ص 1993، سنة 1 سوريا،ط-حسني مجعة، دار ابن هاين للدراسات :  والظلطه حسني القامة )1(
  .20، ص 1985، سنة 1 بريوت، ط- دار اآلدابأمحد عليب،:طه حسني رجل وفكر وعصر )2(
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 عن كل علم، وفن ومـدى مـا         ةقدميا وحديثا، كذلك مكانتهم يف الفن والعلم مع نبذ        
  .1"حدث له من تطور ورقي

احلـديث يف شخـصيام     أما اخلاص؛ فيقف بتارخيه عند الشعراء والكتاب مفصال               
اقتصادية،سياسية، ودينية متوسـعا يف بيـان        األدبية، وما أثر فيها من مؤثرات اجتماعية،      

وهذا ما نلحظه يف كتابات شوقي       االجتاهات واملذاهب األدبية اليت شاعت يف كل عصر،       
 و أما عن طه حسني فقد تأثر باملنهج الالنسوين، وخباصة يف دراسته           ...ضيف،و أمحد أمني  

أريد أن أدرس شعر أيب نواس،فأنـا مـضطر أول األمـر إىل أن              ( :حلياة أيب نواس،فيقول  
ألحبث عن هذا الشعر، وهلذا البحث املنظم قواعده وأصوله، فإذا وجدت هذا الشعر فأنـا         
مضطر إىل أن أقرأه وأحقق نصوصه وأقارن مقارنة علمية دقيقة بني النسخ الـيت تـشتمل         

النسخ والنصوص املتباينة نصا انتهى إليه حبثي واختياري،  فأنا          عليه، فإذا استخلصت هذا     
مضطر أن أقرأ النص قراءة الباحث الذي يريد أن يفهم ويفسر وحيلل ويستخلص مـا يف                
هذا الشعر من خصائص لغوية أو حنوية أو بيانية، فإذا أنا فرغت من هذا كله فاستكشفت                

ته، مستعينا يف هذا كله ذه العلـوم        النص، وحققته وفسرته واستخلصت خصائصه ومميزا     
املختلفة، فقد انتهى القسم العلمي اخلاص من عمل املؤرخ لآلداب، وبدأ القسم الفـين،              
الذي اجتهد ما استطعت يف أن أحقق تأثري شخصييت فيه، ولكين اعتمد فيه سـواء أردت                

  .2" وهذا القسم هو النقد، على الذوق،أم مل أرد
ذكـرى أيب العـالء     (،)يف األدب اجلـاهلي   ( دراسـاته منـها      كما طبق هذا املنهج يف    

  ).مع املتنيب(و)أحاديث األربعاء(،)عصر األمويشعراء ال(،)املعري
       كما كان طه حسني ناقدا انطباعيا يف بعض مؤلفاته؛ فنجده يصف الكتابة النقديـة              

فـسيكون  ) بيـف سانت  (وأنت تستطيع أن تقرأ اآلثار القيمة اليت تركها         :" لناقد فيقول 
موقفك منها موقفك من اآلثار الفنية القيمة، وستجد يف قراءا لذة تعدل اللذة اليت جتدها               

ولـن  ) سانت بيف (من الذين كتب عنهم     )فني(أو   )المارتني(أو)موسيه(عندما تقرأ آثار    
                                                        

  .59حبيب موسين، منشورات األديب، ص: املنجز العريب يف النقد األديب،دراسة يف املناهج )1(
 .52، ص5 طه حسني،ا لد :يف األدب اجلاهلي )2(
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ف مل يستطع أن يكون     ـسانت بي " نية اليت ال ختلو من جفاء ذلك أل       جتد هذه اللذة العلم   
، مل يستطع أن ميحو شخصيته، فأنت تراه فيما يكتب، وأنت تسمعه، وأنت تتحدث              اعامل

  .1"يوله وأهواءه ـإليه وأنت تستكشف عواطفه و م
  :منهج الشك الديكاريت •

 يقوم املنهج الديكاريت باألساس على العقل والتجرد من كـل االلتزامـات                     
اعد الباحث يف معاجلة النصوص األدبيـة        مجلة من القواعد اليت تس     إىلالسابقة ويستند   

ا الواقع يف أي شكل مـن        حقائق بناءا على فرضيات جاء       إىلوغري األدبية للوصول    
  .شكال، وسالحه العقالنيةاأل
فهو من أوائل الـذين      ) 1650-1556رينيه ديكارت ( رائده   إىليعود هذا املنهج          

  .)أبو الفلسفة احلديثة ( حىت مسي بارتياد االجتاه العقلي اجمدوا العقل ونادو
 يعتقد كل فرد انه     إذالعقل هو أحسن األشياء توزعا بني الناس        :" يقول ديكارت          

 مـن  س يقتنعوا حبظهم من شيء غريه لـي    أن منه الكفاية حىت الذين ال يسهل عليهم         أويت
ميع يف ذلك، بـل  عادم والرغبة يف الزيادة على ما لديهم منه، وليس براجح ان خيطئ اجل  

الراجح ان يشهد هذا بأن قوة اإلصابة يف احلكم ومتييز احلق من الباطل ، وهي يف احلقيقة                 
اليت تسمى بالعقل او املنطق تتساوى بني كل الناس بالفطرة وكذلك يشهد اختالف أرائنا              

  .2" البعض أعقل من البعض اآلخرأنال ينشأ من 
في األوىل واألساسية عنده، وهو السبيل األفـضل                والشك هو خطوة التأمل الفلس    

الشك خطوة ضرورية البد من اختاذها فخـربيت باخلطـأ          :"  يقول إذللوصول إىل اليقني،    
وتعرضي له منذ عهد بعيد واحتمال جتدده جيعل تلك األحكام اليت خضعت هلا ومل أتـبني      

 أو من وكل هلـم       مرشدين،  أو صحتها، سواء كانت أحكاما فرضها الغري، من معلمني،       

                                                        
 .320جابر عصفور، ص : املرايا املتجاورة )1(
 .4-3، ص 1930 القاهرة ، سنة -حممود اخلضريي، دار الكتاب العريب: رينيه ديكارت،ترمجة: مقاالت يف املنهج  )2(



  .                                      مكونات املشروع النقدي عند طه حسني وظهور املنهج: الفصل الثاين

 61

 كل هذا   إن -  وتعرضها للخطأ معروف      -أمري، أم أحكاما فرضها علي احلس أو اخليال       
  .1" الشكإىليدعوين 

لقد كنا أطفاال قبل أن نصبح رجاال، حيث إننا قد أصبنا أحيانا،            :"           ويقول أيضا   
دون بلوغنـا احلـق،     وأخطأنا أحيانا كثرية، تسرعنا يف إصدارها على األشياء رمبا حتول           

 إذا شرعنا   إالوعلقنا بعقولنا قبل التيقن منها، حىت أا مل يعد هناك أمل من التخلص منها               
 وضع مجيع األشياء اليت قد تنطوي على اقل قسط مـن الريبـة              إىلمرة أخرى يف حياتنا     

  .2"موضع الشك
 متـصورا يف     ما كان  اه ديكارت خيتلف عن كل            وميكن القول بأن الشك الذي ير     

نـه، أو   عصره؛ فهو عنده شك مؤقت يقوم على هدم املاضي يف سبيل إصالح ما فسد م              
 )مـونيت ( املطلق كما هو عند    ن الشك عند من سبقه هو الشك      إعادة النظر فيه، يف حني أ     

فالسفة ايطاليا يف القرن السادس عشر نتيجة إعادة إحياء تراث اليونان وتغـري خريطـة               
  .العامل

 احلق  إىلز خطوات املنهج اليت اقترحها ديكارت ليهتدي ا العقل يف الوصول            وميكن إجيا 
  :وهي

 أنكذلك، ومعـىن ذلـك      أعلم أنه    إذا كنت    إالم بشيء على انه صدق      سلّأ أال" _ 
 ي شيئا أكثر مما هو حاضر     ال ادخل يف حكم    من كل تسرع أو ميل إىل اهلوى، وأ        احذر

جد مربرا للشك يف صحته ز، حبيث ال أأمام عقلي يف وضوح ومتي."  
كرب عدد ممكن من األجزاء مبقدار مـا         أ إىل نقسم كل مشكلة نتناوهلا بالبحث       أن"_ 

 ". حلها على أكمل وجهإىلتدعو احلاجة 
رتب أفكاري بادئا بأبسط األشياء وأسهلها معرفة مث اصعد خطـوة صـعودا    أن أ " _ 

حلال فرضت ترتيبا معينا بـني      عقد وإذا اقتضى ا   متدرجا حىت أصل إىل معرفة ما هو أ       
 ". يتبع بعضها بعضاأناألفكار وهو ما ليس من طبيعتها 

                                                        
 .88، ص 1968، سنة 2 مصر، ط-جنيب بلدي، دار املعارف . د: ديكارت )1(
 .130-129ص  ،1بريوت، طـ - دار النهضةراوية عبد املنعم عباس،. د: ة العقليةديكارت يف الفلسف )2(
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جعات الكاملة حبيث أوقن أنـين      ينبغي يف كل حالة أقوم باإلحصاءات التامة واملرا       " _ 
 .1"غفل أي جانب من جوانب املشكلة شيئا مل أ

ضه الشبه كلي ملا يعرف            وميكن مالحظة هذه األفكار الديكارتية عند طه حسني برف        
 الكثـرة   إن:"  البداية وبشجاعة نادرة، فيـصرخ       ذبالشعر اجلاهلي واليت تسلح باملنهج من     
 ميثل حياة املسلمني    ليا وإمنا متحول بعد اإلسالم، فهو     املطلقة من األدب اجلاهلي ليس جاه     

  .2"وأهواءهم أكثر من متثيله حلياة اجلاهليني
  ؟ واىل أي درجة طبق هذا املنهج؟   فما مدى تأثره مبنهج الشك

ديكارتية طه حسني املزعومة إشاعة صدرت عنه أوال، فقد اثبت يف أكثر من             "        إن  
مكان من كتاباته انه اصطنع املنهج الفلسفي الذي استحدثه ديكارت، ويف كلمة اصـطنع   

نع موضـع   انه التزم، ومع ذلك تبقى كلمة اصط      - مثال –قدر كبري من التواضع، فلم يقل       
شك حينما تقارن بني املنهجني، ويستطيع القارئ غري املتخصص فـضال عـن القـارئ               

  .3" بني منهج ديكارت ومنهج طه حسني بونا واسعاأن يدرك أناملتخصص 
على مرجـع اسـتخدام     " يف االستناد     نقطة التقاء طه حسني بديكارت     إجيادوميكن       

  . 4"سليمالعقل يف وجه اإلميان، والشك يف وجه الت
 أما طه حسني فـأديب      ، منهج ديكارت فلسفي   أن فتتمثل يف    ،ختالفال        أما نقاط ا  
 وسيلة لليقني أما الثاين فالشك وسيلة لإلنكار، والشك الـديكاريت    األولصرف، والشك   

 أنيستهدف معرفة موضوع البحث معرفة حتيط مبا هو جوهري، ويقيين فيـه، يف حـني                
  ... زوال البحث وتالشيه إىلاهلي يتسم بالطابع السليب وينتهي الشك يف صحة الشعر اجل

نقطة البداية اإلجرائية فحسب، أي     "         وميكن القول أن طه حسني اخذ من ديكارت       
الشك املنهجي فيما تلقفناه من معارف، ومناهج سابقة، ومل يكن طه حسني يقصد بتبنيه              

                                                        
  .84-81 مصطفى إبراهيم، ص مإبراهي. د: الفلسفة احلديثة من ديكارت إىل هيوم: ينظر )1(
  .67، ص 5طه حسني، الد: يف األدب اجلاهلي  )2(
 .50، ص 1988، سنة 2 لبنان، ط-داب عبد العزيز املقاحل، دار اآل. د: عمالقة عند مطلع القرن )3(
 .43، ص 1995، سنة 1 سوريا، ط -عبد الرزاق عيد، مركز اإلمناء احلضاري،: طه حسني العقل والدين )4(
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يب والفكري التارخيي عامة، وإمنا كان يقـصد        للشك املنهجي الديكاريت جتاهل تراثنا األد     
إعادة النظر يف هذا املوروث التراثي نفسه، يف ضوء قوانني العقل وحقائق الواقع املوضوعي              

  .1"االجتماعي
 االرتياب يف صـحة الـشعر       إىل        لقد بالغ طه حسني يف تقدير األسباب اليت تدعو          

ل ما كان للعرب قبل اإلسالم من حياة دينيـة           الشعر اجلاهلي ال ميث    أناجلاهلي، فهو يرى    
ن مل يكن يقينا فهو قريب من اليقني، ذلـك          إ أمر   إىلوعقلية واقتصادية وسياسية، فانتهى     

 ما نسميه أدبا جاهليا ليست من اجلاهلية يف شيء، وإمنا هي منحولـة بعـد ظهـور                  أن
  .2"اهلينياإلسالم فهي إسالمية متثل حياة املسلمني أكثر مما متثل حياة اجل

عرضة للمصادرة  "  وبعض مؤلفاته األخرى     ) الشعر اجلاهلي  (        وهذا ما جعل كتابه   
من على رفوف املكتبات ومن مث كان العزل من اجلامعة مع ما كان من مناصرة الرجـل                 

 الـذين ختنـدقوا معـه يف العقالنيـة     – حسب رأيه    –من قبل النقاد األحرار املستنريين      
  .3"الديكارتية

  :الثا طه حسني والتوجه الليربايلث
  : العقالنية املفهوم والظهور العريب-1

       رمبا كان طه حسني من أكثر رجاالت فكر النهضة العربية جلبا لالهتمام، وهـذا              
لنهجه الفكري الذي راح يتصدى به لتغيري اتمع العريب التقليدي فهو رائد العقالنيـة أو               

  .الليربالية العربية
 يف جماالت املعرفـة     ه   ويعين مفهوم العقالنية أولية العقل وسيادة أحكامه وتقريرا ت             

املختلفة خصوصا املعرفة العلمية، ويستعمل هذا املصطلح يف وصف وجهات النظر اخلاصة            
اليت حيتج ا مفكرو األنوار ممن يعتقدون بقدرة العقل والبحث العلمـي علـى كـشف                

  .املتناغمة مع النظام االجتماعياحلقائق ووضع أسس احلرية 

                                                        
  .293 ، ص www.kotobarabia.comموقع كتب عربية حممود أمني العامل، : مفاهيم وقضايا إشكالية )1(
 .67، ص5طه حسني، الد: يف األدب اجلاهلي  )2(
 .187، ص 2002 لبنان، سنة - املكتبة العصرية،  مصطفى صادق الرافعي:حتت راية القرآن  )3(

http://www.kotobarabia.com
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وما يقال عن العقالنية يقال عن التنوير، فاألول حييل إىل رؤية فكرية للعامل أمـا الثـاين                 
  . وظيفة ثقافية أو اجتماعية تقوم ا منظومة األفكارإىلفيحيل 

مث        لقد متثل جوهر العقالنية مبسالة حترير الروح من وصاية السلطة، والكنيسة، ومن             
 إال بالعلم، وال حريـة اجتماعيـة        إال العقل، وال قداسة     إالفال سيادة عن تنويري الغرب      

   .1باحملافظة على حرية األفراد، وال رقي اال بنظرة مستقبلية متفائلة
      ظهرت العقالنية يف الثقافة العربية عن طريق استرياد النظريات واألفكار والتصورات           

  .حوال مرتوعة من سياقها االجتماعي الذي ولدت فيهاجلاهزة وكانت يف كل األ
      يرى فريق بأن التنوير يف الثقافة العربية يعين االتصال املباشر بالغرب واقتفـاء اثـر               

  .الفالسفة العقليني األحرار يف إعادة بناء احلضارة العربية احلديثة
 اتمعـات العربيـة          وكان سؤال النهضة هو كيف ميكن جتاوز التأخر الـسائد يف     

  واإلسالمية؟
 التيـار   األول:   وقد متت صياغة حماوالت لإلجابة عن هذا الـسؤال بنـشوء تيـارين            

األيديولوجي السلفي كمحاولة أمهية اإلسالم يف حتقيق النهضة وميثله مجال الدين األفغـاين   
  ).1905-1849(وحممد عبده) 1838-1897(

، داعـني   اجلة إشكالية النهضة املتميز بطابعة التغرييب الليربايل             والثاين التيار احملدث ملع   
إىل حماولة التعلم من النهضة األوروبية درس احلداثة والتقدم، وقد نشأ بـني النمـوذجني               

  .صراع وجدل يف خطاب النهضة العربية
فلسفة  أصوهلا من الغربية الديكارتية، وبعض مالمح ال       ة استمدت العقالنية الليربالي          

الوضعية، والوضعية التجريبية املنطقية، وتعيد إنتاج موضوعاا يف نصوصها الفكرية متنقلة           
بني صورها املختلفة ويعد طه حسني احد هؤالء العقالنيني، احلاملني هلذا الفكر واملدافعني             

قـل   تعطى األولوية للعأنعنهم، فال فكر وال نقد أديب وال ثقافة وال إبداع وال حياة دون       
  .وليس للنقل

                                                        
العدد   ليبيا،-، جملة الساتل، جامعة السابع من أكتوبر مسرية القويري.  أ: يث واملعاصرالتنوير يف الفكر العريب احلد )1(

  .67 ص ،2010)يوليو(الثامن
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-1902(ن درس يف األزهـر       والتحـديث؛ فبعـد أ     ةبرز دعاة الليربالي         فهو من أ  
غادره اىل اجلامعة املصرية، فغادر بذلك ثقافة األزهر ليتجه يف طريـق الثقافـة              ) 1908

الغربية املسيطرة يف اجلامعة املصرية، وملا انتقل للدراسة يف باريس تعمق التوجه حنو الغرب              
  .ثقايف يف وجدانه وعقلهال
  : بدايات املشروع التنويري لطه حسني ومبادئه-2

        لقد قدم طه حسني مشروعا تنويريا ثقافيا ال يعرف االنغالق، وإمنا يعرف احلـوار              
 إىلبني الثقافات واحلضارات، فكان يتحدث عن شجاعة العقل وقدرته علـى الوصـول              

  .الغريب كما يتحدث عن األدب العريباحلقيقة، وهلذا كان يتحدث عن األدب 
أطروحته الشهرية القائلـة بعـدم      " يف بداية مشروعه التنويري من             انطلق طه حسني  
 بتجرده عن األهواء الدينية والقومية وذلك يف كتابه الشهري أيـضا    إالحتقق البحث العلمي    

ه، أو اجلم العقـل     الذي رجع اشد الرجل وأعنفه، والذي اجلم صاحب       ) يف الشعر اجلاهلي  (
  .1" يقدم تنازالت لصاحل األهواءنأدون 

      مل يكن يعين طه حسني باألدب فقط الشعر والنثر والقصة والرواية، بل كان يعين به               
ام والعلم والفكـر بـشكل خـاص،    مضامني متعددة وهو بالتايل يشمل الثقافة بشكل ع     

ف، كما وعاها هو وأدركها، وهي      ال شك انه انطلق من موقف متليه مسؤولية املثق        "وهذا
الذي رآه أكثر مالئمة لشروط جمتمعه، أو لنقل للـشروط الـيت أراد             ) صياغة املستقبل (

 يأخذها ا نفسه فيما رسم له من طريق أو أراد التعبري عنه يف حتوالت باجتاه ما                 أنتمعه  
  .2"رآه عصريا

  :صل كل منها باآلخر    وقد أسس هذا املشروع التنويري على مخسة مبادئ يت
تعدو بؤرة مركزية يف عملية إنتاج املفاهيم وتطبيقهـا         ) قلـالع( فمسألة   :فأوهلا العقالنية 

مل ينطوي على بعض أطروحات األكادمييـة أو التقليعـات          " شروعه  ني وم عند طه حس  
فة الغربيـة،   الثقافية واألدبية العابرة يف اتمع الغريب، بل التقط اجلوهر املميز لعقالنية الثقا           

                                                        
 . 35، ص 1995، سنة 1 حلب، ط-عبد الرزاق عيد، مركز اإلمناء احلضاري . د: طه حسني العقل والدين  )1(
 .12، ص 1996،سنة 1 سوريا، ط-ماجد السمرائي، األهايل للطباعة : الثقافة و احلرية ، قراءة يف فكر طه حسني )2(
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املتمثلة بالديكارتية واليت غدت يف زمن طه حسني تكتسب طابعـا اجتماعيـا يف هـذه                
 طموحا تنويريا وخنبويا فائقا بالنـسبة للمجتمـع         إالاتمعات يف حني أا مل تكن متثل        

العريب، أي أن مشروع طه حسني مل يكن مشروع حتديث أويل فقط، بل كان مـشروع                
  .1"يب عموماالتحديث للعقل العر
، فال حياة وال     حتدث عنها طه حسني بوصفها الوجه اآلخر للعقالنية        :أما ثانيها اإلنسانية  

 نفسه، وملن يتقوقع يف مبادئ عنصرية عرفية ضيقة بغيضة عن تفوق            وجود ملن ينغلق على   
" جنس عن جنس، فهناك عقل إنساين واحد، وهناك حضارة إنـسانية كليـة واحـدة                

ة ال تلغي اخلصوصيات املتنوعة، واخلصوصيات املتنوعة ال تلغي الوحـدة           فاحلضارة الواحد 
احلضارية، والنموذج األكمل هلذه احلضارة هو النموذج الغريب، الذي تشكل من روافـد             
حضارية خمتلفة يونانية ورومانية وعريب إسـالمية، وشـرقية وان تكاملـت وانـصهرت      

 الغربية، وال سبيل لتقدمنا بغري األخـذ        ونضجت مجيعا يف عصرنا الراهن يف هذه احلضارة       
بأسباب هذه احلضارة والتفاعل معها على أساس من الندية، مبا يتالءم مـع احتياجاتنـا               

  .2"وظروفنا، ليس يف هذا تغريب
فال إنسانية بدون حرية، وأكثر أنواع احلرية اليت يلح عليها طـه            : املبدأ الثالث هو احلرية   

كيد احلرية داخل أنفس املفكرين واملثقفني، حبـضورها يف  حسني هي حرية الداخل، أي تأ    
بعادنا الروحية ويف كل منط من أمناط إبداعنا        أأعماقنا، وممارستها يف حضورنا العقلي ويف       

  .وتفكرينا
 يتاح لكـل    أنوهو مبعناه املعريف والثقايف، فالتعليم كاملاء واهلواء، ينبغي         : ورابعها العدل 
احتياجات جمتمعنا وحقائق عصرناإىل وختطيطه، ارتفاعا به  من توجيههمواطن وال بد .  

 أن ويعين بـه     التقدم أفضت إىل املبدأ اخلامس وهو              كل هذه املبادئ إذا اجتمعت     
 األمام وان التراكم العلمـي اإلنـساين        إىلاحلاضر خيتلف عن املاضي وان البشرية تتطور        

 من املتقدم، وبقدر ما كان املبدأ عنـد طـه           واملعريف جيعل املتأخر يف وضع أفضل معرفيا      
                                                        

 .40-39عبد الرزاق عيد، ص .د: طه حسني العقل والدين )1(
  .392، ص 6، ص 1996، سنة 2 مصر، ط- دار املعارف حسني،طه: مستقبل الثقافة يف مصر )2(



  .                                      مكونات املشروع النقدي عند طه حسني وظهور املنهج: الفصل الثاين

 67

حسني يربز الرتوع اخلالق للثقافة كان هذا املبدأ يكشف عن الطابع املستقبلي، أما حديثه              
 األمـام، يف    إىلعن املاضي فهو من أجل اإلفادة من اخلربات اخلالقة للماضي لالندفاع ا             

  .طريق املستقبل الذي يظل حلما 
نقيضا للثقافـة الرمسيـة     "  جند أن مشروع طه حسني الثقايف كان                  ومن هذا كله  

، أو يف جمال    )الذي كان على ج دانلوب االجنليزي     (السائدة آنذاك، سواء يف جمال التعليم     
الفكر احملافظ والسلفي، وهلذا ووجه هذا املشروع مبعارضة شديدة من جانب أصـحاب             

همة التقليدية هي اإلحلاد والتبعية للغـرب       الفكر احملافظ والسلفي بوجه خاص، وكانت الت      
   .1"والعداء للقومية العربية

  
  :منهج تاريخ األدب عند طه حسني :  رابعا

  : قضية املنهج واالنشغال به – 1
  تأزم اجلدل حول مسألة املنهج مع بداية القرن العشرين ، وهذا من خالل حماولة                      

 ، فمصطلح املنهج هو خطوات منظمة يتخـذها         رواده ضبط املفهوم وحتديد الغرض منه     
  . نتيجةإىلالباحث ملعاجلة مسألة أو أكثر ويتبعها للوصول 

محلت جورجي زيدان والزيات  وطـه       ) تاريخ األدب (مام بقضية املنهج    ـ       واالهت
ـ " حسني أن يقفوا معه وقفات، وعلى ما يطرح مفهومه من قضايا، فقدموا         ه تعـريفني  ل

، وقد جتاوز التعريفان العام واخلاص يف مؤلفي زيدان والزيـات         اآلخر خاص أحدمها عام و  
 األدب، وكانوا قد فعلوا ذلك مع األدب حـني تنـاولوه     إىلمثلما جتاوزا من قبل بالنسبة      

 يشبه موقف املؤلفني العرب تعريف تاريخ األدب موقفهم         أنبالتعريف، وليس من الغريب     
 إىل بتارخيه من طبيعة عالقة العلوم مبواضيعها تـرتع          من تعريف األدب ، إذ عالقة األدب      

  .2"التماثل يف غالب األحيان وتتشابه 

                                                        
 .325 ص www.kotobarabia.comحممود أمني العامل، موقع كتب عربية : مفاهيم وقضايا إشكالية  )1(
 .102، ص 1993، سنة 2 بريوت، ط-حسني الواد، املؤسسة العربية للدراسات : ، مفاهيم ومناهج  يف تأريخ األدب)2(
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يبحث يف تاريخ األمة من حيث األدب والعلم ،         "         فعرفه جورجي زيدان بأنه علم      
فيدخل فيه النظر يف ما ظهر فيها من الشعراء واألدباء والعلماء واحلكماء، وما دونوه مـن             

ئحهم أو نتاج عقوهلم يف الكتب، وكيف نشأ كل علم وارتقى وتفرع عمال سـنة          مثار قرا 
  .1"التنبؤ واالرتفاء 

وصف مسلسل مع الزمن ملا دون يف الكتب وسجل يف          :"       كما أن الزيات عرفه بأنه    
الصحف ونقش يف األحجار تعبريا عن عاطفة أو فكرة أو تعليما لعلم أو فـن أو ختليـدا                  

عة فيدخل فيه ذكر من نبغ من العلماء واحلكماء واملؤلفني وبيـان مـشارم   حلادثة أو واق  
ومذاهبهم وتقدير مكانتهم يف الفن الذي تعاطوه ليظهر من كل ذلك تقدم العلوم مجيعا أو               

  .2"تأخرها 
 تاريخ األدب تارخييا ومل يضف على ذلـك، واكتفـى           ) زيدان   (             لقد جعل   
ال يكاد يفيد   "  ولكن هذا التعريف     ) وصف من تسلسل مع الزمن       (الزيات يف وصفه بأنه     

  .3"الناظر فيه بشيء فهو من قبيل تعريف األشياء بدواا 
           فاالختالف حول مسألة املنهج، ال سيما يف بداياته، وخاصة كمصطلح، مل ترد            

 ) اخلطـة ( أو ) الطريقة (، بـ  Methodeعند زيدان والزيات، ففد ترمجوا مصطلح 
 يف األدب   (، والذي استعمله فيما بعد طـه حـسني يف كتابـه             ) منهج   (بدل مصطلح   

  .)اجلاهلي 
، من خالل تساؤله عن تاريخ      ند طه حسني يف طرحه لتاريخ األدب               أما ما جنده ع   

األدب أهو علم أم ليس بعلم، وإذا كان قاصرا على اآلثار األدبية أم يعتين بغريهـا مـن                  
 وعن الكتابة بالنسبة لألدباء أم لغريها من املثقفني، وهذا ما نبحثـه فيمـا بعـد                 اآلثار،

  .بالتفصيل 

                                                        
  .15، ص 1993، سنة 1 اجلزائر، ج-جورجي زيدان، موفم للنشر: ب اللغة العربيةتاريخ آدا )1(
 .4، ص 1981 القاهرة، سنة -أمحد حسني الزيات، دار ضة مصر: تاريخ األدب العريب )2(
 .102حسني الواد، ص . د: يف تأريخ األدب )3(
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... أن تاريخ األدب جزء من احلضارة       ب"النسون" لن أستاذ األدب الفرنسي            لقد أع 
وأعني النقاد التارخييني تنصب على رصد الظاهرة، حماولني التمييز بني ما هو خاصية نقدية              

 فـذلك    )املنهج التارخيي ( ية، فريى أن منهجه هو يف صميمه         خاصية توثيقية تارخي   وما هو 
ما برهنه أثناء دراسته لألدب الفرنسي الذي يراه كمظهر للحياة القومية الفرنـسية الـيت               

  .تنصب بوتقتها كل التيارات الفكرية واملشاعر، واألحداث السياسية واالجتماعية وغريها
  العام واخلاص : هناك مفهومني لتاريخ األدب أن إىلوهذا يقودنا 

هو الذي يشمل عالقة الفرد األديب بالتطور البـشري، واىل األدب يف عالقاتـه              : فالعام  
 يف كتابـه    )بروكلمان(بالتطورات السياسية والدينية واالجتماعية، ومن رواد هذا الفرع         

ـ ، ) العربيةتاريخ آداب اللغـة  ( وجورجي زيدان يف   )تاريخ األدب العريب  ( ل ـالذي جع
والتاريخ العـام   :"  فيقـول    التاريخ األديب ضروري للتاريخ العام ال ميكن االستغناء عنه،        

 مل يشمل تـاريخ آداب اللغة، كان تاريخ حرب وفتح وسفك وتغلب واستبداد، إذ ال               إن
ـ    إال فهم حقيقة األمة أو كنه متـدا أو سياستها          إىليستطاع الوصول    ى  بـاالطالع عل

  .1"تاريخ العلم واألدب معا 
         وتنحصر مهمتهم يف تتبع علماءهم وفالسفتهم، مع ذكر آثارهم، وما كتب عنهم            

  .قدميا وحديثا، وما سبقوه من علم
فيمكن يف الوقوف عند الكتاب والشعراء من خالل سرد حيام األدبية ومـا             : أما اخلاص 

دينية وسياسية، ونلمح ذلك يف كتابات شوقي       اثر فيها من مؤثرات اجتماعية واقتصادية و      
  .ضيف وأمحد أمني وغريمها من مؤرخي األدب العريب يف مراحله املختلفة

         ومن هذا مله جند أن منهج تاريخ األدب متداخل مع مناهج أخرى شأنه يف ذلك               
ب شأن انفتاح العلوم بعضها على بعض، وتداخلها مع حركة الوعي اإلنساين الذي صاح            

  فما القصد منه ؟ . معطيات التفكري يف كل العصور ومنها املنهج التارخيي
  وما أسسه ومميزاته ؟

                                                        
  .16، ص 1جورجي زيدان، ج: تاريخ آداب اللغة العربية )1(
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 لألدب هو املنهج الذي يعزى فيه إىل دراسة األديب وأدبـه أو             املنهج التارخيي         إن  
الشاعر وشعره من خالل معرفة سريته و معرفة البيئة اليت عاش فيها، ومـدى تأثريهـا يف              

  .الشعريه األديب أو نتاج
        فهذا املنهج مهمته إبراز الظروف التارخيية واالجتماعية اليت أنتج فيها الـنص، دون          
االهتمام كثريا باملستويات الداللية األخرى اليت يكشف عنها هذا النص ودراسـة مـدى              

  .تأثريه على القارئ
ى احلقائق املؤكدة والثابتـة،     الذي يعتمد أصال عل   "       إن منهج تاريخ األدب احلق هو       

  .1" الوثائق األصلية اليت تستخدم الستجالء الوثائق األدبية إىلاستنادا 
  : ظهور هذا املنهج عدة عوامل منها إىلولقد أدى 

  . دعوة تقول أن األدب تعبري عن اإلنسان بكل أبعاده– 1 
  . األدب ينمو ويتطور مبرور الزمن أن  الحظوا – 2
 التأثري كان سائدا أو سيطر على األجواء النقدية، فحاولوا ختليص الساحة              أن النقد   – 3

  .النقدية من هذا بأن يوسعوا بالبحث عن نقد عقلي 
، )النص ، املبدع ، املتلقي    (         ويعتمد هذا املنهج يف تعامله مع العملية اإلبداعية على          

وفها وأسباا، وعالقاا مع احملـيط      على فهمه هذه العملية على أا واقعة تارخيية، هلا ظر         
  .الذي ولدت فيه

 يسجل فيها وقائع خلقـه      ) شهادة يف سرية حياته    (من مهمته إعطاء النص     : النص •
وتطوره اخلاص به وعقد مقارنة أو مقارنتها مع بعضها البعض لتمييز الفردي مـن              

ـ             د اجلماعي واألصيل من التقليدي ومجعها يف أنواع ومدارس وحركـات، مث جن
  .العالقة بني هذه اموعات

، فينظـر اىل هـذه   ) العبقرية ( هو حمور العملية اإلبداعية ويسمى كذلك      : املبدع •
 يف الوقت الذي متثل فيه احلس اجلماعي، وظـروف          االعبقرية يف أصالتها وفردا نيته    

                                                        
، 2007، سنة 1 القاهرة، ط-مسري سعيد حجازي، دار اآلفاق العربية. د: النقد األديب املعاصر بني النظرية والتطبيقمناهج  )1(

 .189ص 
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النشأة وشروط الوجود، وهذه األصالة تعود إىل عالقة اخلاص بالعام، إذ أا نتـاج            
  .يئتها وتعبري عن العنصر اجلماعي يف اإلبداعلب

 ويقصد به األثر الذي يتركه النص أو العمل األديب، ويف هذا املنهج يعتقـد    :املتلقي •
بأن جزءا من حياة املؤلف متثل املتلقي واألثر الذي تركـه هـذا املؤلـف، أي أن              

ـ      ة، فيلجـأ  النجاح أو الفشل الذي حققه املؤلف يف نفوس اجلمهور هو دالة تارخيي
أصحاب هذا املنهج إىل تتبع حياة هذه الدالة، فتسجل فهارسها وطبعاا ونـسبة              

اخل، وبالتايل فـاألثر    ...انتشارها، واخلصومات اليت أثارا، واملناقشات اليت سببتها        
الذي تركته يف الزمن واللحظة التارخيية اليت وجدت فيها يعـدها واقعـة تارخييـة        

  . وهذا احمليط ميثله املتلقيانعكست يف حميط تلقاها
وخنلص مما سبق بأن أصحاب املنهج التارخيي قد درسوا العملية األدبية مبحاورهـا               

ما، والنظر إليها علـى أـا       الثالثة ضمن إطارين اإلطار الزماين واإلطار املكاين اخلاص         
  .وثيقة ختتزن الظاهرة السياسية واالجتماعية والثقافية

  : ثل هذا املنهجأما من ابرز من مي  
الفيلسوف واملـؤرخ والناقـد     ) مH.TAINE) 1828- 1893هيبوليت تني    -ا

  :الفرنسي الشهري الذي درس النصوص األدبية يف ضوء تأثري ثالثيته الشهرية
ويقصد به جمموع االستعدادات الفطرية الـيت متيـز         ) : RACE(  العرق أو اجلنس     -

وهذه االستعدادات مرتبطة بالفروق امللحوظـة      جمموعة من الناس احندروا من أصل واحد        
  .يف مزاج الفرد وتركيبه العضوي

 ويقصد به العامل املؤثر يف أدب أي امة واملكان الذي ينشأ فيـه              )MILIEU( البيئة   -
  .أفراده، وتأثريه االجتماعي يف النص األديب

كون طابعا وهو األحداث السياسية واالجتماعية اليت ت) TEMPS ( العصر أو الزمان -
  .1عاما يترك أثره على األدب

                                                        
 .61-60 ، ص1997 القاهرة، سنة-غنيمي هالل، دار ضة مصر: األدب املقارن )1(
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الناقد الفرنسي  ) مF.BRENETIERE) 1849-1906ونتري  رفردينان ب  -ب  
الذي آمن بنظرية التطور الداروينية، والذي قدم جهودا لتطبيقها على األدب، بتقـسيمه              

بفن إىل  وانية؛ فربط تطور القرد إىل إنسان،       دبية إىل فصائل شبيهة بالفصائل احلي     األنواع  األ
  ).أصل األنواع(على منوال كتاب داروين ) تطور األنواع األدبية(ألف كتابه آخر،و
 التركيب يف أزمنـة     إىلتنمو وتتكاثر متطورة من البساطة      " فهذه الفصائل األدبية      

 مرتبة من النضج قد تنتهي عندها وتتالشى وتنقرض كما انقرضـت       إىلمتعاقبة حىت تصل    
  .1"بعض الفصائل احليوانية

-Charle Augustin Sainte-BEUVE) 1804سانت بيـف   -جـ 
، والذي ركز على شخصية     )هيبوليت تني (يعترب هذا الناقد الفرنسي من أساتذة       ) م1869

كما تكون الـشجرة    "األديب تركيزا مطلقا فاعترب العمل األديب وثيقة تدل على صاحبها           
  ".يكون مثارها

ولوعا بالتقصي حليـاة الكاتـب،      "  كان   فالنقد جيعل نفسه موضع الكاتب لذلك       
الشخصية والعائلية، ومعرفة أصدقائه وأعدائه وحاالته املادية والعقلية واألخالقية، وعاداته          

الـذي  ) وعاء الكاتب(وأذواقه وأدواته وآرائه الشخصية، وكل ما يصب فيما كان يسميه     
ـ 2"هو أساس مسبق لفهم ما يكتبه نقده       سرية والـيت يعرفهـا   ، وتعرف هذه الدراسة بال

 من دراسة كل شخص، اعين كل       - كما أجده  –يتكون النقد احلق    :" سانت بيف بقوله    
مؤلف كل ذي موهبة، حسب أحوال طبيعته لكي نقيم له وصفا حيويا حافال حىت ميكن                

  .3" يرتل فيما بعد يف وضعه الصحيح من سلم الفنأن
عترب مـن  ي) مGustave LONSON) 1857-1934غوستاف النسون  -د

الالنـسونية  (الرواد األوائل للمنهج التارخيي الذي أصـبح يعـرف باالنتـساب إليـه              
Lansonnisme( أما أهم أسسه النظرية فتتمثل،:  

                                                        
 .17، ص 2007، سنة 1 ط  اجلزائر،-يوسف وغليسي، جسور للنشر والتوزيع. د: مناهج النقد األديب  )1(
 .17، ص يوسف وغليسي. د : األديبمناهج النقد  )2(
  .40، ص 1988، سنة 2 بريوت، ط-علي جواد طاهر، املؤسسة العربية للدراسات: مقدمة يف النقد األديب )3(
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وذلك باالبتعاد عن تلك احملاوالت العديدة القتبـاس منـاهج          :  األخذ بالروح العلمية   -أ
يانية ألا ال تفيد الدارس األديب      علمية أخرى واالبتعاد عن املعادالت العلمية واخلطوط الب       

يف شيء، كما يرى انه ال يوجد منهج علمي عام وإمنا هناك منحى علمي عام، ويقـصد                 
  :بالروح العلمية 

  .فة استطالع املعرإىل الرتوع -
  . االستعصاء على التصديق الن العديد من الباحثني خيطئون كثريا بتصديق نتائجه-
  .ة السعي الدؤوب وراء احلقيق-
 املزج بني الذوق واملعرفة وهنا مجع بني نقدين العلمي والتأثري، فاستقى من النقـد               -ب

 تـبني   أنالعلمي روحه العلمية وخطواته العملية، أما النقد التأثري فجعله ضروري بشرط            
  .ذوق صاحبها

  : وإذا انتقلنا إىل خطواته العملية اليت تتمثل يف  
ها البعض، وهذا للتمييز بني ما هو فـردي أو          معرفة النصوص األدبية ومقارنة بعض     •

مجاعي وجعلها يف أنواع، وتبيان العالقات املوجودة بينها وبـني احليـاة العقليـة              
 .واألخالقية واالجتماعية

 .وهذا بدراسة نفسية املبدع اليت تظهر يف النص: سيكولوجية إبداع النص •
أيت املعىن االديب للـنص     شرح النص وهذا بشرح مفرداته وتراكيبه ومجله، وبعدها ي         •

 .ويكون بشرحه وحتليله حتليال أدبيا، بإبراز قيمه العقلية والعاطفية والفنية
فيهتم مبصادر املبدع وأصوله األدبية مبختلف أنواعها املكتوبـة         : األصول واملصادر  •

 .والشفوية
 .ويكون النجاح مبا حققه املبدع من تأثري يف اجلمهور: التأثري والنجاح •

  :عراضنا السريع يتضح لنا اجتاهانتبعد اس
 مباشرة الن صاحبه يقابل املاضي كما يقابل احلاضـر          األديبيدخل يف نطاق النقد     : األول

حمتفظا بتحليله وشخصيته ورأيه الشخصي وذوقه اخلاص، والتاريخ لديه وسـيلة ناجحـة         
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ن ميلكون  للفهم والتفهم تقيه من الشطحات وتبعده من الزالت، وهذا بال ريب شأن الذي            
  .مؤهالت الناقد احلقيقي الذي لديه قدرة إبداعية من العطاء

هو خارج نطاق النقد، لقد بقي يف رحاب التاريخ وبقي صاحبه مدفونا يف العصر              : والثاين
  .الذي يدرس حتت جمموعات من املصادر

         وهذا كما ترى عمل مجّاعني يدعون يف النقد ما ليس هلم، فهم ميلكـون الـصرب               
اء وال ميلكون الذوق وحسن التصرف، لكن مجعهم هذا قد يفيد النقاد احلقيقـيني،              نوالع

وهم يدعون أم يعملون بتاريخ األدب، لكنهم بذلك يعزلون ما بني النقد األديب وتاريخ              
  .1األدب حبجاب كثيف

  : عند طه حسنياألديب إشكالية التاريخ   _2
دة يف عصره، حماوال جتاوزهـا باختيـاره        لقد كان طه حسني حياور املناهج السائ        

للمنهج احلديث الذي اختطه الغربيون، واملتمثل يف املنهج التارخيي، والذي يهتم بتتبع حياة             
النص من خارجها وتوثيقها علميا، الستخالص التاريخ األديب منها ومعرفة األمـة مـن              

:" ذا يقول طـه حـسني        ويف ه  ) كارلو نالينو    (خالهلا، وجاء هذا بتأثري من املستشرق       
تعلمنا ان األدب مرآة العصر الذي ينتج فيه، ألنه إما أن يكون صدى من أصدائها، وإمـا                 
أن يكون دافعا من دوافعها، فهو متصل ا على كل حال، وهو مصور هلا على كل حال،               
وال سبيل إىل دراسته وفهمه إال إذا درست احلياة اليت سبقته، فـأثرت يف نـشأته والـيت              

  .2"صرته فتأثرت به، وأثرت فيه، واليت جاءت يف عصره فتلقت نتائجه وتأثرت اعا
"  إذا كان األدب يف نظر طه حسني موضوعه مستقال، فان تاريخ األدب عنـده                 
فيه موضوعية العلم، وفيه ذاتية الفـن       ) حبث(وأكد أنه   ) فنا(من العلوم وليس    )علما(ليس  

 يعتمد يف اجناز عمله علـى منـاهج         أن يستطيع    مؤرخ اآلداب ال   أنوآية ذلك يف نظره     

                                                        
  .65، ص 1996، سنة 1 بريوت، ط-حسن احلاج حسن، املؤسسة اجلامعية للدراسات : النقد األديب يف آثار أعالمه )1(
 .170-169طه حسني، ص : نقد وإصالح )2(
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 يعتمد يف ذلـك علـة       أنر معها إىل الذوق، وال يستطيع       ـالبحث اخلالص، إذ هو مضط    
  .1" العلم إىلالذوق وحده، ألنه مضطر معه 

فالتاريخ األديب علم من جهته ولكنه ال يستطيع أن يكون علما كالعلوم الطبيعيـة                
الشخصية وألنه ال يستطيع أن يكون حبثا موضوعيا وإمنـا هـو            والرياضية ألنه متأثر ذه     

  .حبث ذايت من وجوه كثرية فيه موضوعية العلم، وذاتية األدب
إن تاريخ األدب عنده عمل أديب يف حد ذاته فال يؤرخ لألدب إال األديب نفـسه،                  

ل ان بني األدب وتأرخيه صله متينة منعت تأريخ األدب من أن ينفـص            " والسبب يف ذلك  
علما قائما بذاته، بيته وبني احلياة األدبية من البعد مثل الذي بني التأريخ السياسي واحليـاة    

  .2"السياسية مثال وجعلت غري األدباء ال يقدرون على أن يؤرخوا لآلداب
فموضوع تاريخ األدب كما يتصوره طه حسني النصوص األدبيـة فيـؤرخ هلـا،                
ياء قد ال يستطيع أن يتناوهلا من يعىن باألدب مـن           يوسع ميدان حبثه، ويتناول أش    " ولكنه

  .3"حيث هو أدب يف تفصيل وإسهاب
" ثه فقـط  مامه لبح ـياسة واالقتصاد ولكنه من زاوية إت     ـمكن أن يدرس الس   ـفي  

 نواس يضطر مؤرخ األدب إىل أن يدرس التوحيد واخـتالف           ففهم مخرية من مخريات أيب    
  .4"أهل السنة واملعتزلة

 أن طه حسني يف تبنيه هلذا املنهج، يقتفـي اثـر أسـتاذه النـسون                 ومما يالحظ   
G.Lonson                وغريه من النقاد، ولكنه مل يتوقف عند احلدود اليت رمسوهـا ؛ إذ جنـده 

 ، وغـم  SAINTE Beuve وسانت بيـف  H.Taineيستعني بآراء كل من تني  
رة األدبيـة   على جانب من جوانـب الظـاه       كال منهما ركز     أنانتقاده ملنهجهما، فرأى    
  .واغفل جوانب أخرى

                                                        
 .52، ص 5طه حسني، الد: يف األدب اجلاهلي )1(
 .105حسني الواد، ص.د:يف تأريخ األدب )2(
 .34 -33طه حسني، ص : يف األدب اجلاهلي )3(
 .33طه حسني، ص : يف األدب اجلاهلي )4(



  .                                      مكونات املشروع النقدي عند طه حسني وظهور املنهج: الفصل الثاين

 76

   فآراء تني تبدو من خالل إقراره بان األدب اإلنشائي خاضع لكل ما ختضع لـه                 
  . اآلثار الفنية من تأثر بالبيئة واجلماعة والزمان وغريها من املؤثرات

  أما  سانت بيف  فيؤمن بان األدب اإلنشائي مرآة لنفس صاحبه، مـن خـالل                  
 مدارس فنية وسيلة إجرائية لتحقيب املادة األدبية ، وهي فكرة تعـود             إىلاعتماده التقسيم   

 تصنيف الشعراء إىل فصائل مثلما يفعل علماء النبات         إىلأساس إىل سانت بيف حينما دعا       
  .يف تصنيف الفصائل النباتية

لقد حصل طه حسني الفائدة من تاريخ األدب من الناحية التارخيية يف اكتـشاف                
 أو عليهم ومل    امليول املسبقة، فلم يتعصب للعرب    اكتشافا جمردا من األهواء و    حقيقة املاضي   

يعلم القراء كيفية إدراكها    " جيعل مهه متدحهم أو استنقاصهم وإمنا البحث عن احلقيقة بأن           
  .1"بنشر املنهج العلمي يف البحث وبتحكم العقل يف كل ما يصلنا عن املاضي 

خ األديب عند طه حسني، تبني لنا أن تصوره يندرج          من خالل تتبعنا إلشكالية التاري      
ضمن مشروعه اإلصالحي فهو يؤكد انه ال يريد أن يستحدث منهجا للتـاريخ األديب مل               
يعرفه العرب، وإمنا يهدف إىل تطوير وسائل البحث يف األدب تراعي خصوصية اللحظـة              

  .الزمنية اليت يعيشها
ثل قطيعة مع ما بدأه القدماء، وإمنـا هـي               ويرى أن عملية التاريخ األديب ال مت        

فتاريخ األدب الذي نريد أن نستحدثه اآلن ليس إنشاء         " استمرار وتطوير لألداة اإلجرائية،   
أو اختراعا، وإمنا هو جتديد وإصالح ملا تركه القدماء ال أكثر وال اقل، فعلى أي قاعـدة                 

  .2" نأخذ يف هذا التجديد واإلصالح أنوعلى أي منهج نريد 
    وللبدء يف تنفيذ هذا املشروع البد من االعتماد على مقاييس اعتمدها مؤرخون              

آخرون، ومنها املقياس السياسي، خاصة يف النظرية املدرسية اليت ميثلها كل مـن حـسن               
ن الزيات، ويف هذه النظرية يتم ربـط األدب  العدل، وامحد االسكندري وامحد حستوفيق  

  . يعطينا حتقيقا حسب العصور السياسيةبالسياسة ربطا ميكانيكيا 
                                                        

  .69طه حسني، ص : يف األدب اجلاهلي )1(
  .69طه حسني، ص : دب اجلاهلييف األ )2(
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 ولكن طه حسني ينتقد هذه الرؤية، فريفض حتديد احلياة األدبية انطالقـا مـن                  
 إن:" السياسي، ويؤكد على ضرورة التعامل مع تداخل املفهومني بنوع من النسبية، فيقول           

 السياسية كغريهـا    احلياة السياسية ال تصلح مطلقا الن تكون مقياسا للحياة األدبية، وإمنا          
من املؤثرات، كاحلياة االجتماعية وكالعلم والفلسفة اليت تبعث النشاط يف األديب حينـا             

  .1" يتخذوا حد هذه األشياء مقياسا للحياة األدبية أنآخر، فال ينبغي 
فاصطنع كل واحد منهجا يـراه      "  التأليف يف مادة تاريخ األدب     إىلعمد املؤلفون     

 عصور، واختار الرافعـي منـهج   إىلار زيدان والزيات منهج التقسيم   انفع من غريه، فاخت   
 أحباث، واختار طه حسني املنهج التارخيي الذي يعتمـد تقـسيم األدب إىل              إىلالتقسيم  

 عصور، ورفـض    إىلمدارس فنية، فنرى طه حسني قد خالف زيدان والزيات يف التقسيم            
ريخ السياسي باملفهوم الـذي حـدده       الربط بني األدب واالزدهار السياسي، فأقسام التا      

  .2"مؤرخو األدب للسياسة ال تصلح أقساما لتاريخ األدب
 مدارس فنية عند دراسته ملدرسة زهـري؛        إىل    لقد طبق نظريته وتقسيمه األدب        

مدرسة زهري وخصائص هذه املدرسة وما متتاز       ) يف األدب اجلاهلي  ( حيث عرض يف كتابه   
اول األشياء وعرضها، ووضع يده على طائفة كربى مـن          به، وكشف عن طريقتها يف تن     

وس من قبله واحلطيئة وكعب بن زهري من بعـده          أ ه املميزات اليت شارك فيها زهري و      هذ
  .3ومجيل بعد احلطيئة، ووجد يف هذه السلسة مذهبا فنيا متكامال يأخذ به جيل بعد جيل

امتدادا ملـا   " ه طه حسني    در اإلشارة إىل أن هذا التصور للمذاهب الفنية يعترب        وجت  
سجله القدامى من مالحظات حول العالقات الفنية جلماعة من األدباء أو مجاعـة مـن               

روا  نفسه، وإمنا حتدث به األقدمون حينما أشـا        إىلالشعراء، فلم ينسب املذهب يف نشأته       
  .4ن احلطيئة كان راوية زهريإىل أن زهري كان راوية اوس وأ

                                                        
  .38طه حسني، ص : يف األدب اجلاهلي )1(
 .150حسني الواد، ص. د:يف تأريخ األدب  )2(
 .48طه حسني، ص : يف األدب اجلاهلي )3(
  .65طه حسني، ص : يف األدب اجلاهلي )4(
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اهج السائدة يف عصره واليت كانت تقف عند مـستوى          كان طه حسني يصارع املن      
الشرح اللغوي، حماوال بذلك تأصيل املنهج التارخيي الذي أخذه عن املستشرقني مـؤرخي             
األدب يف الغرب، وقد طبقه على أيب العالء املعري مركزا على وصف حياته وصفا دقيقا،               

، وقد متثلت هذه القراءة      القراءة القدمية للنص ظلت مصاحبة لطه حسني       أنلكن املالحظ   
الكالسيكية يف وقوفه على ما كان يفعله شيوخ األزهر، وهذا ما يدل علـى ازدواجيـة                

 البنيات االجتماعية ال يزال يتعايش فيها القـدمي         أنالتفكري عنده، هذه االزدواجية مبعثها      
 إىليل الـداعي    واحلديث، إذ مل حتدث يف اتمع قطيعة من البنيات املوروثة والفكر الليربا           

  .حركية التفكري وهدم البىن السائدة
 يبحث عـن منـوذج      أن ، فنجده قد حاول      األديبأما عن منهجه يف قراءة التراث         

منهجي متكامل، بتجريبه جمموعة مناهج متنح أدواا من املهج التارخيي لألدب، وقد كان             
 املنهجية بني هـؤالء     فيه سانت بيف وتني وجول لوميتر و النسون ، بالرغم من الظروف           

  .النقاد
تبلورت داخل  )  يف األدب  ةالنظرة املرآوي (كما كان لتمثيل الشاعر لشخصه وعصره       

 موضوعا لدراسته، فقد التمس العـصر  ااملشروع النقدي لطه حسني، فاختار شعراء وكتاب   
 شخـصية أيب نـواس،       يف األموي يف شخص عمر بن أيب ربيعة، وجتسد لديه القرن الثاين          

 اختياره للمتنيب ال يند عن هذه القاعدة، فاملتنيب ميثل          أنويبدو  ،  قرن الثالث يف اجلاحظ   وال
          بامتياز، فهنـا   ) أبو العالء (ة  القرن الرابع خري متثيل، أما القرن اخلامس فقد مثله شاعر املعر

  .اقتصر على تناول القمم الشاخمة يف األدب
جمموعة من املفاهيم ختص املؤلف،     إن تاريخ األدب عند طه حسني البد وان حيدد            

 تبلور طريقـة سـليمة   والنص واألدب، وهذه التصورات حول هذه املصطلحات هي اليت 
  لتأريخ األدب



  

 

 
  

  الفصل الثالث
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  :توطئة
 والثقافية والصحافية، مثلما شغلها طه      واألكادميية العلمية   األوساطحث  مل يشغل با         

عاصري جائحة من املعارك واملساجالت الـيت       حسني، فقد دارت حوله، وبسبب كتاباته، أ      
، حيـث  ايا الكتب واحملاضرات واملقـاالت تتفق أو ختتلف حول فكره وآرائه املبثوثة يف ثن  

تزيد مؤلفاته على اخلمسني مؤلفا، فكتب يف األدب، والتاريخ، والتربيـة، واالجتمـاع،             
  . ذلك وغري... العربية والغربيةتوالنقد، واإلسالميات، والقصص والرويا

 سيطرة على مؤلفاته يف تلك الفترة هي ختلـيص تـاريخ  املالفكرة العامة وكانت 
شخـصياً علـى    األدب من النظرية املدرسية اليت كان يتبعها شيوخ األزهر ممن تتلمذ هو

  . أيديهم يف بدايات حتصيله

  :ومن أشهر مؤلفاته
تيـة منـذ طفولتـه اىل    ويقع يف ثالثة أجزاء ويروي فيه طه حسني سريته الذا    : األيام -

  . عدة لغاتإىلوقد ترجم هذا الكتاب . أخرة من حياتهتسنوات م
م وقـد   1926 عام   األولأصدر الكتاب   :  اجلاهلي األدبيف الشعر اجلاهلي، ويف      -

 نظرية عامة هي نظرية االنتحال يف       إىلبىن دراسته فيه على منهج ديكارت، انتهى فيه         
العلمية والثقافيـة    األوساطب ضجة كبرية يف     الشعر اجلاهلي، وقد أحدث هذا الكتا     

، بعـد حـذف   ) اجلاهلي األدبيف  ( والدينية، فصودر كتابه وأعيد نشره ثانية باسم        
 . فصول أخرىوإضافةبعض الفصول 

وفيه حتدث طه حسني عن تصوره ملستقبل مصر الثقـايف،          : مستقبل الثقافة يف مصر    -
 الـدين واللغـة     ن آراء جريئة، متس    الكتاب أيضا للنقد ملا تضمنه م      اوقد تعرض هذ  

 .اإلسالمية واحلضارة العربية اإلسالميةوالثقافة 

 مقاالت كتب طه حـسني      األصليتكون من ثالثة أجزاء، وهو يف       : األربعاءحديث   -
بالعنوان نفسه، أما الثالث فقد كتبـه يف        ) السياسة( والثاين يف صحيفة     األولاجلزأين  
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 انتـهى   ألنهته هذه اىل ردود من طرف النقاد،        ، وقد تعرضت مقاال   )اجلهاد(صحيفة  
 .1 القرن الثاين اهلجري كان عصر شك وهلو وجمونأن إىليف كتابه 

وهي عبارة عن مقاالت يف األدب والفكر، وحتليل لبعض  الرويـات            : نقد وإصالح  -
ترمجة القـرآن   ، كما حيوي موضوعات خمتلفة مثل ك      والكتب األدبية العربية والغربية   

 .والقضاء، والتعليم الديين وإصالح األزهرالكرمي، 

 شجرة – أحالم شهرزاد  – دعاء الكروان  ( :    إضافة إىل جمموعة من الروايات  منها      
  ...).املعذبون يف األرض – البؤس

 – على هـامش الـسرية    : (    كما كانت له كتب يف اال التارخيي واإلسالمي مثل        
  .)…ن الشيخا– الفتنة الكربى – الوعد احلق

 الفكر الغريب اىل اللغة العربية، ومن أشهر مـا           بغية نقل  ،وله اهتمام يف جمال الترمجة        
  ). ألرسطو طاليس عن اليونانية نظام االثنيني - القدر-أوديب -صوت باريس:( ترجم

  

  :نظرته إىل التراث: أوال
ون هذا التراث   يشكل التراث بعدا حضوريا ضروريا يف الفكر اإلنساين، انطالقا من ك              

يشكل بعدا ركينا من أبعاد حركة التاريخ، وصلة الفكر بتارخيه، أي بزمنـه، ال وجـود                
  .لاملاضي، احلاضر واملستقب: للزمن إال يف امتداداته الثالثة

وتزايدت إشكاليات قراءة النص التراثي عامة والتراث األديب خاصـة وآلياـا مـن              
جيات احلديثة، خالل نصف القرن العشرين األخرية، فهنـاك         املنهجيات التقليدية إىل املنه   

تنازعات بني مفهوم املعاصرة والتراث، فلكل مفهوم أنصاره ومؤيدوه، فكانـت بينـهما             
معارك أدبية ونقدية على مدار القرن العشرين ال لشيء إال ألم يدورون يف فلك اجلدلية               

  .اليت حتاول االنتصار ألحد املفهومني
                                                        

 .352، ص 1974، سنة 2، ط02 لبنان، الد–طه حسني، دار الكتاب اللبناين، بريوت : حديث األربعاء)  1(
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يرتقي إىل مستوى املسألة اإلشكالية،     "  املمارسة الكتابية عند طه حسني،       اث يف  والتر    
فهو مل يكتف بالتصدي ملوضوعات ومشكالت هذا التراث دراسة وتأرخيا وقراءة وحتليال،            
بل كان يزرع كل حقل معريف بأسئلة شائكة ومقلقة فيشيع االضطراب يف الذات القارئة              

  .1"واملوضوع، يف العقل والتاريخ معا واملقروء، يف األنا الباحثة 
يرى أن  طه حسني    بقوة حول مسألة القدمي واجلديد، وكان        لقد كان اجلدل حاصال        

أريد أال نقبل شيئا مما قاله القـدماء يف         " املتخاصمني مل يتناولوا املسألة من مجيع أطرافها،      
  .2"، فقد ينتهيان إىل الرجحاناألدب وتارخيه، إال بعد حبث وتثبت، إن مل ينتهيا إىل اليقني

تناول طه حسني يف كتاباته جوانب كثرية وخمتلفة من تراثنا العريب قدميه وحديثه، ومـن                
اجلانب النقدي الذي له فيه إسهامات متميزة وبفضل جهوده اليت ال           : أبرز هذه اجلوانب    

  .ينكرها أي دارس يف بعث احلركة األدبية والنقدية
 على دراسة آثار القدماء وأعمال احملدثني ال يستوحي يف ذلـك            فقد انكب طه حسني       

  .إال ثقافته الثرية اليت ربطت بني الثقافة العربية األصيلة، والثقافة الغربية
لتجديد لـه شـروط،     يصرح طه حسني صراحة أنه من أنصار التجديد، إال أن هذا ا               

أجد يف قراءة القدمي لـذة ال       نا من أصحاب اجلديد، ولكين مع ذلك،        فأ:" يقول يف ذلك  
حيفـظ  " ، وهنا يدعو من خالل موقفه من قضية اجلديد والقدمي إىل أمهية أن  3" ةذها ل دتع

األدب بشخصيته، وحيرص على مقوماته ، وحيسن املوازنة بني عناصر الثبات واالستقرار،            
  .4"وعناصر التحول والتطور

ه قراءة مغايرة لقراءة القدماء، فيقـول       تراءفسعى إىل إحياء التراث عن طريق إعادة ق             
وحنن ال حنب أن يظل األدب القدمي يف هذه األيام كما كان من قبل ألننـا ال                 :" يف ذلك 
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حنب القدمي من حيث هو قدمي، ونصبوا إليه متأثرين بعواطف الشرق واحلنني، بـل حنـن                
اس الثقافة العربية، فهو إذن     حنب ألدبنا القدمي أن يظل قواما للثقافة، وغذاء للعقول ألنه أس          

مقوم لشخصيتنا، حمقق لقوميتنا، عاصم لنا من الفناء يف األجنيب معني لنا على أن نعـرف                
أنفسنا، فكل هذه اخلصال أمور ال تقبل الشك، ولكننا مع ذلك حنب أن يظل أدبنا القدمي                

  .1"احلديثةأساسا من أسس الثقافة احلديثة، ألنه صاحل ليكون أساسا من أسس الثقافة 
مع هذا التـراث كمـادة   " إن مشروع قراءة التراث عند طه حسني يتمثل يف تعامله              

، فيلوم الشباب الذين جعلوا نصب أعينهم احلضارة الغربية،         2"حية يف وعي ووجدان الناس    
ولو قـد   :" ورموا وراءهم القدمي ظنا منهم أن أمره  قد انقضى، فصحح هلم املفهوم، بقوله   

لعلمنا أا ال تنكر للقدمي، وال تنفر منه، وال تصرف عنه، وإمنا حتببه وترغب فيـه،                فهمنا  
وحتث عليه ألا تقوم على أساس منه متني وال القدمي ما كان احلديث، وان بني األدبـاء                 
األوروبيني اآلن لقوم غري قليلني حيسنون من آداب القدماء ما مل حيسنه القدماء أنفـسهم،               

رس األدب القدمي، أكثر مما كان يعكف كثري من القدماء، ويؤمنون بـأن  ويعكفون على د 
اليوم الذي تنقطع فيه الصلة بني حديث أدم وقدميه هو الذي يقضي فيه املـوت علـى                 

فليس :" ، ويعطي املفهوم الصحيح للتجديد بقوله     3"أدم، وحيال فيه بينهم وبني كل نتاج      
  .4"ديد يف إحياء القدمي وأخذ ما يصلح منه للبقاءالتجديد يف إماتة القدمي، وإمنا التج

إن طه حسني مل يكن يزدري التراث، وإمنا يهدف إىل إعادة إحيائه عـن طريـق                       
كشف حماسنه وحتبيبه إىل النفوس، والتعريف به وحتليله بأساليب حديثة ومنـاهج علميـة      

طبقها طه حسني علـى األدب   اليت ةهذه النظرة النقدي " جتعله مستساغا للشباب املعاصر،     
ـ                 ةالقدمي أو التراث األديب، وحىت التراث العلمي جعلته يـضع تلـك املؤسـسة التقليدي

                                                        
  .17، ص02عاء، طه حسني، الدحديث األرب) 1(
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ومنظومتها الفكرية يف حمكمة العقل، وعدم التسليم األعمى مبا رواه األولون وأخربنا بـه              
  .1"السلف 

 إسراف، وإمنا   أكد طه حسني أن موقف الشك واالحتياط اجتاه القدمي ليس غالة وال                
وإذا كنا نطلب إىل أنصار القدمي شـيئا، فهـو أن يكونـوا          " لعلم،ليعتربه حق للعقول، و   

ون ويكتبـون، وحيـام حـني يبيعـون         حني يقـرء   وان يالئموا بني حيام      منطقيني
  .2"ويشترون

 اللغـات  إتقـان ه على ـريب جيب أن يعتمد يف درس ـ الع األدب يرى طه حسني أن         
ـ .  وآداما ةوالالتيني اللغتني اليونانية    إتقانآداا، وعلى   السامية و   تفهـم   إىل افةـباإلض

 مل نقم بدراسة هذه     إذا العريب،   األدب درس   إىلإذ كيف السبيل    .  والقرآن واإلجنيلالتوراة  
 يف مصر، من قرأ إلياذة هـومريوس        األدب فهل نظن أن من شيوخ       . "ت كلها املوضوعا

ن اجلاحظ أديبا ألنه كان مثقفا قبل أن يكون لغويـا أو بيانيـا أو   ادة فرجيل؟ لقد كا   ييناو
وكان على علم   . وكان يتقن فلسفة اليونان وعلومهم وسياسة الفرس وحكم اهلنود        . كاتبا

 الفلسفة األملانيـة    إتقانولو عاش اجلاحظ يف هذا العصر، حلاول        . بالتاريخ وتقومي البلدان  
يكفـي أن   . ستاذ األدب االجنليزي أو الفرنسي اليوم     وهذا ما يفعله بالضبط أ    . والفرنسية

. المي كلـها  ــتنظر يف أدب أيب العالء املعري لترى أننا يف حاجة إىل علوم الدين اإلس             
وهذا ال يكفي لكي نفهم شـعر أيب  .  واىل النصرانية واليهودية ومذاهب اهلند يف الديانات  

ـ   ر إال إذا اعتمدـالء، فاألدب ال ميكن  أن يثم      ـالع افة ـ على علوم تعينـه، وعلـى ثق
  .3"هتغني
 مقدسة، ال ختضع    وألا لغة القرآن الكرمي والدين،      ألا اللغة العربية  لغة مقدسة،       إن     

النقد والتكذيب واإلنكار والشك علـى أقـل        للبحث العلمي الصحيح الذي قد يستلزم       
                                                        

 .744 ص ،اإلسكندرية - منشأة املعارفمصطفى الصاوي اجلويين،:  احلديثاألديبأبعاد يف النقد ) 1(
عاطف العراقي،دار الوفاء :  والسياسة، كتب وشخصيات من منظور الثورة النقديةواألدب األدبرة النقد يف عامل ثو: نظري) 2(
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ا، شأن العلوم اليت ظفرت     أما طه حسني فرييد أن يكون تدريس اللغة العربية وآدا         . تقدير
ل الـسنة،   ـريب ، تقتصر على مدح أه     ـة األدب الع  ـدراسها من قبل، فريى أن      ـحبريت

ـ ـوذم املعتزلة والشيعة واخل  عة، وال غايـة  ـوارج والكفار، وليس يف ذلك شأن وال منف
  .ري باإلسالم شيء آخرـعلمية بالنسبة ألدب اللغة العربية، فاألدب العريب شيء، والتبش

 مث يريد أن يثبـت انـه غـري          يطعن طه حسني قبل كل شيء يف أصالة األدب العريب             
ل نظرية  مه ملنهج الشك الديكاريت، حيث يقب     ، عناية بنظريات مرجليوت، واستخدا    موجود

ابن سالم وابن قتيبة واآلخرين عندما يشكون يف صحة األشعار اجلاهلية أو يعتقدون انه ال               
ض الرواة ولكن طه حسني يعممها على األدب اجلاهلي كله وعلى           ميكن االعتماد على بع   

الرواة كلهم، ويستدل باالختالف املوجود يف إعراب القران وقراءته ويعممها على اللغـة             
ويعتقد مبا انه يف القـران اختالفـات كـثرية يف           ،  1العربية بصورة عامة وعلى اللهجات      

شة يف اللغات واللهجات ويستنتج بأنه ال       اإلعراب، البد أن تكون هذه االختالفات الفاح      
 اللهجة الفصحى لقريش على الشعر اجلـاهلي، وال بـد أن            –ميكن وجود اللغة األدبية     

غة الشمال  تكون هذه االختالفات على الشعر اجلاهلي ألا من لغة اجلنوب القحطانيني ول           
. ميثـل اللغـة اجلاهليـة     نقول أن هذا الشعر اجلاهلي ال       :" العدنانيني، يقول يف هذا املقام    

ولنجتهد يف تعرف اللغة اجلاهلية هذه ماهي، أو ماذا كانت يف العصر الذي يزعم الـرواة                
ـ    ـأما الرأي الذي اتف   . أن شعرهم اجلاهلي هذا قد قيل فيه       رواة أو كـادوا    ـق  عليه ال

قحطانية منـازهلم األوىل يف الـيمن،       :  قسمني إىليتفقون عليه فهو أن العرب ينقسمون       
عدنانية منازهلم األوىل يف احلجاز، وهم متفقون على أن القحطانية  عرب منذ أن خلقهم               و

اهللا فطروا على العربية فهم العاربة، وعلى أن العدنانية قد اكتسبوا العربية اكتسابا، كـانوا        
ة العرب العاربـة فمحـت      ـيتكلمون لغة أخرى هي العربانية أو الكلدانية، مث تعلموا لغ         

قون على أن هذه    ـوهم متف .  من صدورهم وثبتت فيها هذه اللغة املستعارة       ىلاألولغتهم  
وهـم يـروون حـديثا     . إبـراهيم  بن   بإمساعيلل ا نسبها    ـ يتص إمناالعدنانية املستعربة   
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بالعربية ونسي لغة أبيـه     لكل هذه النظرية، خالصته أن أول من تكلم         ذونه أساسا   ـيتخ
  .ن ابراهيمامساعيل ب

 يتفق الرواة، ولكنهم يتفقون على شيء آخر أثبته البحث احلديث، وهـو             هذا كله   على  
وهـي العـرب   ( ولغة عـدنان  ) وهي العرب العاربة( أن هناك خالفا قويا بني لغة محري     

ما لسان محري بلـساننا وال      : وقد روي عن أيب عمرو بن العالء أنه كان يقول         ). املستعربة
  .1"لغتهم بلغتنا

م يف البداية على انتحال الشعر اجلاهلي، ويلح علـى أن الـشعر              طه حسني حيك   إن     
اجلاهلي غري موجود وينفي كل ما يتعلق باألدب اجلاهلي، الشعر اجلاهلي، أيام العـرب،              

ـ  ، ويعترب الشخصيات املوجودة فيه أساطري مث       2وأسواق العرب ويعتربها أسطورة         لــ
ر حني نـشر كتابـه يف     هم قبل بضعة اشه   ريهم، الذين اعترب  امرؤ القيس، عنترة، طرفة وغ    

الشعر اجلاهلي من قادة الفكر، وكان يعتقد أم أساس احلضارة اإلسـالمية ويـستطرد              
   .3للمقارنة بني بداوة اليونان وإشعارها وبني بداوة عرب اجلاهلية وأشعارهم

ل ما هلذا االنتحا  ملا يف الشعر القدمي من انتحال، و        ليس من شك يف كشف الناقد       
 اليت قد ينبين عليها تغيري الكثري من احلقائق املتـصلة           األوىلمن دوافع وأسباب هي املرحلة      

 وبالتايل قد تتغري األحكام على الشعراء، بل رمبا على العصر كله نتيجـة ملـا               . ذا الشعر
  .يكتشفه احملققون من سالمة أو زيف

ة الـيت أحـدثها يف العقـل        الصدم" ،)يف الشعر اجلاهلي  (اب طه حسني  ـاعترب كت        
اكن يف طمأنينة وادعة حتـت سـقف اليقينيـات          ـول الذي ألف وتآلف وتس    ـالكس
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قا يسمع لـه نـدابون إىل   ـدعا متشقـادر إال وترك هذا السقف متصـالكربى، فلم يغ 
  .1"يومنا هذا 

 يقدم أسلوبا نقـديا  ألنهمعارضة شديدة، ) يف الشعر اجلاهلي ( أثار كتاب طه حسني          
 النقدي القدمي املتوارث، هـذه املعارضـة،   وبـاألسلجديدا للغة العربية وآداا، خيالف  

 لتعـديل   األسـواق ، وسحب الكتاب من     إميانه، وام طه حسني يف      األزهرقادها رجال   
م بفصله مـن اجلامعـة      1932 صدقي باشا عام     إمساعيلامت وزارة   ـبعض أجزائه، وق  

 لطفي السيد، وقـدم     آنذاكرئيس اجلامعة   لى ذلك   ج عل ـ، فاحت  ة اآلداب ـكرئيس لكلي 
ـ    ـ عن إالصبه،  ـ من إىلاستقالته، ومل يعد طه حسني       د احلكـم عـام     ـدما تقلـد الوف

  .م1936
من خالل تطبيق طه حسني ملنهج التشكيك خرج ببعض النتائج النظرية اليت شكلت                  

ة يف موقفها مـن التـراث       قطيعة منهجية، معرفية مع طبيعة الرؤية اليت حتكم الذات العربي         
اجلاهلي أو بعبارة أخرى أن تلك التخرجيات النظرية خلخلت املعهود واملـألوف، وأهـم           

  :تلك النتائج عن الشعر اجلاهلي
  .أن هذا الشعر ال يعكس احلياة الدينية، وال احلياة االقتصادية اجلاهلية -1
  .هذا الشعر ال يتحدث عن البحر الذي كان حييط باجلزيرة العربية -2

 .يرينا األخالق على غري ما هي عليه يف القرآن -3

هذه التصورات تأسست باإلضافة إىل الفلسفة الديكارتية، علـى روافـد معرفيـة              
 مث تـأثره    واملنهج اللغوي الذي طبقوه عليه،    أخرى هي قراءة املستشرقني للشعر اجلاهلي،       

رفية بالتصورات املنهجية كعلم النقد     مبنهج تاريخ األدب اإلغريقي، باإلضافة إىل قناعته املع       
  .التارخيي

                                                        
 .125عبد الرزاق عيد، ص. طه حسني العقل والدين، د) 1(



  .                            ،ومواقف النقاد منه         )مع املتنيب(منهج طه حسني يف كتابه : الفصل الثالث

 88

أنكر طه حسني عدم تصوير األدب للحياة السياسية واالقتصادية للعرب تـصويرا                   
مطابقا للواقع الذي يعيشونه، فهو يصورهم معتزلني، منقطعني عن العـامل اخلـارجي ال              

ا جاء من القـرآن     اديا، يف حني يستدل مب    ـياسيا واقتص ـلة بغريهم س  ـم أي ص  ـتربطه
كما أنك عرفـت    :" ك  ـول يف ذل  ـ، فيق  عزلنيـرب كانوا غري من   ـالكرمي من أن الع   

لت م وبني األمـم  ـد كانت للعرب حياة جتارية خارجية، وصـمن القرآن وحده أن ق 
ـ     ـلني بالروم والفرس، إض   ـ، فقد كانوا متص   1"األجنبية اريتني ـافة إىل الـرحلتني التج

ـ ـ إىل الشل عام واحدة، يف  ـك ـ ـام حيث ال ـ ـروم، والث ـ ـانية إىل الي وار ـمن جب
  .بشةـاحل

:" ج العلمي يف دراسة الشعر العريب فيـصورها قولـه         ـعاجلته قضية املنه  ـأما م           
دثني من أصـحاب    ـلك يف هذا النحو من البحث مسلك احمل       ـول أين سأس  ـأريد أن أق  

ـ ـالفلسفة، أري لم و ـعلم والفلسفة، حينما يتناولون من الع     ـال نع يف األدب ـد أن اصط
ـ   ـهذا املنهج الفلس   ـ  ـفي الذي استخ ـ  ـدمه ديك ـ  ـارت لل ـ ن ح ـبحث ع ائق ق

  .2"ياءـاألش
ـ   ) يف الشعر اجلاهلي  (ا أتى به طه حسني يف كتابه        ـإن م                 ده ـلـيس تقلي

 ومه علة كل ما هو    ـي، وإمنا يف هج   ـمي أو الفلسف  ـارت يف أسلوبه العل   ـج ديك ـملنه
ـ   ـرارة وج ـان من مقدسات، أو ما أثري يف ق       ـمري اإلنس ـراسخ يف ض   ثُل ـدانه من م

جيب أن نستقبل البحـث عـن       "  :، يقول طه حسني    كالدين والقومية وكل ما يتصل به     
ـ   ـ، ون  اـنا وكل مشخـصا   ـأرخيه أن ننسى قوميت   ـاألدب العريب وت   نا ـنـسى دين

ـ       يء و ـيد بـش  ـ، جيب أال نتق    ا يتصل به  ـل م ـوك ج ـال نـذعن لـشيء إال ملناه
  .3"ثـالبح

                                                        
 .  78-77ص،1973، سنة ،5 بريوت، الد–دار الكتاب اللبناين ، طه حسني، اجلاهلياألدب يف ) 1(
  . 69ص، 5الد اجلاهلي، طه حسني، األدبيف ) 2(
  .70ص ،5، ااديف األدب اجلاهلي، طه حسني) 3(
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ـ   ـتفادة طه حسني من الثق    ـإن اس          ـ  ـافة الغربية وامت ائل البحـث   ـالكه وس
ادرة ورغبته امللحة يف تنوير العقل، مع إدراكه املسبق ملا          ـاجلديدة، إضافة إىل شجاعته الن    

ة والدينيـة   ـدبيط يف األوساط األ   ـتسببه له أفكاره من متاعب، وما تثريه آراؤه من سخ         
وف من حيثيات الدرس األديب الـشائع يف        ـيف تعرضه للماضي املقدس وازوراره عن املأل      

ي ـفر يف املاض  ـرد النقدي للح  ـعصره يف مؤسسات التعليم العايل يف مصر، وذا التم        
 رؤى أدبية باستعمال منهج الشك الديكاريت يف البحـث األديب           رووتطوتأسيس مفاهيم   

ـ    ـارئ العادي فحس  ـ، مل يدخل الق    مرةالعريب ألول     ظة املنـشغلني  ـب، بل أثار حفي
ـ    ـ البنية الفك  دم يف ـتوى متق ـبالدرس األديب على مس    ة علـى   ـرية والطليعـة األدبي

  .واءـالس
ـ     ـزم طه حسني تأسيس مرحلة الع     ـع        تل املرتبـة األوىل يف     ـقل اليت مل تكن حت

 مع الشعر والشعراء اجلاهليني على اخلـصوص،        البحث األديب عند القدامى الذين تعاملوا     
ـ    ـيت كان ميارسها األس   ـناهج العقيمة ال  ـناهيك عن امل   ،  يةـاتذة يف املدارس احلكوم

لعادة قد  وكانت ا " سواء يف اجلامعة املصرية، أو يف مدرسيت القضاء ودار العلوم واألزهر،          
يهم، فيستظهره هـؤالء  ب هذا الكالم للطالب ويذيعوه ف  ذة اآلدا ـجرت بأن يكتب أسات   

ىت إذا فرغوا من هـذا االمتحـان        ـالطالب استظهارا يستعينون به على أداء االمتحان ح       
ـ   ـوه أو انصرف عنهم ما ح  ـانصرفوا عما حفظ   ليل وال ـفظوا مل ينتفعـوا منـه ال بق

ـ      بـ ـثري ومل يتعلموا منه نقـدا وال     بك ا وال شـيئا يـشبه      ـحثا ومل يفيدوا منـه ذوق
  .1"ذوقـال

ـ         إىلذا اجلانب الداعي    ـه            كر، ـ استقالل النظـر واالجتـهاد بـالرأي والف
ـ ـنص املنقول كان يق   ـن أغالل ال  ـرر م ـوالتح  إىلام ـابله يف اجلانب اآلخر، االحتك

 من مقدماا، فليس    كامـاألحتدالل يف استخراج    ـالمة االس ـ س إىلقل واالستناد   ـالع

                                                        
  .70ص ،5، ااديف األدب اجلاهلي، طه حسني) 1(
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ـ       ـائع أو م  ـا هو ش  ـ م إىلقل أن تستند    ـمن الع  ليد ـتداول بني النـاس حبكـم التق
  .املوروث

أريد أن يظفـر    :" شترط طه حسني احلرية يف دراسة اللغة واألدب، يقول يف ذلك          ا       
األدب العريب ذه احلرية اليت متكنه من أن يكون غاية ال وسيلة، فاألدب عندنا وسيلة إىل                

ونه وسيلة منذ أن كان عـصر اجلمـود   اآلن، أو قل إن األدب عند الذين يعلمونه وحيتكر     
 يتصل ا من علوم وآداب وفنون ال تـزال          الغة كلها وم  ـ ال إنالعقلي السياسي، بل قل     
سها، وإمنا تدرس من حيث هي سبيل إىل حتقيق غرض آخر،           ـعندنا وسيلة ال تدرس لنف    
ـ       مدسة، وهي   ـوهي من هذه الناحية مق     ب غريـن هذه الناحية مبتذلة، وقد يكون من ال

ون اللغة واآلداب مقدسة ومبتذلة يف وقت واحد، ولكنها يف حقيقة األمر مقدسة             ـأن تك 
ومبتذلة، مقدسة ألا لغة القرآن والدين، وهي تدرس يف رأي أصحاب األدب القدمي من              
حيث هي وسيلة إىل فهم القرآن والدين، ومبتذلة ألا ال تدرس لنفـسها وألـا درس                

سة ال تستطيع أن ختضع إىل للبحث العلمـي الـصحيح،           ن حيث هي مقد   ـإضايف، وم 
ـ    ـعها للبحث العلم  ـوكيف تريد أن ختض    يح ـي الـصح  ـي الصحيح، والبحث العلم

د يستلزم النقد والتكذيب واإلنكار، والشك على أقل تقدير، وما رأيـك يف الـذي               ـق
 أيضا أن   يعرض األشياء املقدسة ملثل هذه األمور، أو هي من حيث هي مبتذلة ال تستطيع             

ي احلديث، ومن ذا الذي يعىن باألدب واللغـة وعلومهـا وهـي             ـختضع للبحث العلم  
وسائل، أليس خريا من ذلك أن يعىن بالغايات؟ ومن ذا الذي يستطيع أن يعـىن باللغـة                 

شور؟ أليس خريا من ذلك أن يعىن باللباب ؟ وعلى هـذا            ـما وهي ق  ـواألدب وعلومه 
ة واألدب خطرا من جهة، ومزدري مهينا مـن جهـة           مي للغ ـالنحو يصبح الدرس العل   

ما ينشئه وينميه وميكنه من االزدهار واإلمثـار وهـو          ـأخرى، وكيف تريد أن يدرس عل     
 أن يكون شأن اللغة واألدب شأن العلوم اليت ظفـرت           فرييدخطري مهني يف وقت واحد؟      

 احلريـة   حبريتها واستقلت ا من قبل، واليت اعترفت هلـا كـل الـسلطات حبقهـا يف               
  .واالستقالل
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رية حبسب طه حسني، فال يعتـربه علمـا دينيـا وال    ـ ح إىل يف حاجة    األدبف          
دي، فهـو يف حاجـة   ـه النقـاجة إىل أن حترر من هذا التوجـوسيلة دينية، وهو يف ح   
  .شك واإلنكارـليل والـقد والتحـي والنـألن خيضع للبحث العلم

 كارلو نالينو يف اجلامعة إمكانية أن ندرس األدب العريب          لقد تعلم طه حسني من              
على أساس من املوازنة بينه وبني اآلداب القدمية الكربى، ولقد تبلور وعيه بضرورة هـذه               

د بعد عودته منها أن األدب بطبيعته شديد احلاجـة إىل املقارنـة        ـاملوازنة يف فرنسا، فأك   
س تاريخ األمة العربية جيب أن يتعـود درس         ث الذي يريد أن يدر    ـواملوازنة، وأن الباح  
طأ أن ننظـر إىل األمـة       ـليفهم تاريخ األمة العربية، ومن أكرب اخل      ..تاريخ األمم القدمية  

العقل " ري إىل نتيجة مفادها أن    ـووصل يف األخ  ... رف أحدا ـالعربية بأا أمة فذة ال تع     
العقل األورويب فمن املنطقـي  ، وإذا كان العقل اإلسالمي ك   1"اإلسالمي كالعقل األورويب  

إن عقليتنا احلديثة حتن إىل طبيعتها األصلية وتسرع يف التغيري كلما مضى عليهـا            :"أن يقال 
الزمن يف العصر احلديث، فتقترب من الغرب لتصبح عقلية غربية أو قل أقرب إىل الغربيـة              

  .2"منها إىل الشرقية
 

  :رخيييف سياقه التا) مع املتنيب( كتاب وضع : ثانيا
م بفرنسا، وقـد صـرح يف       1936، يف صيف    )مع املتنيب ( ألف طه حسني كتابه          

وليس املتنيب مع هذا مـن أحـب        " :مستهل كتابه أن املتنيب ليس شاعره املفضل، فيقول       
، اإليثارالشعراء إيل وآثرهم عندي ولعله بعيد كل البعد أن يبلغ من نفسي مرتلة احلب أو                

 تين باملتنيب وأطيـل صـحبته أم أدمي        سأع خيطر أين الدهر مل يكن    ولقد أتى علي حني من      
  .3"التفكري فيه

                                                        
 .29، ص1996، سنة2 مصر، ط–طه حسني، دار املعارف : مستقبل الثقافة يف مصر) 1(
 .259-258جابر عصفور، ص. املرايا املتجاورة، د) 2(
 .11طه حسني، ص: مع املتنيب) 3(
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كتابـه  أن   فنجدوهنا هل كان يكرهه لضعف شعره ؟ وأكرب الظن غري صحيح،                     
 الـزوج   أيتـها دق اهللا   ـص"  : داءـاإله، ومما قاله هلا يف       تهـأهداه لزوج  )مع املتنيب (

ـ     ـل هذه املودة درس   ـي ظ ـفف. الكرمية، ومتت كلمته   يم، ويل  ـت هذا الـشاعر العظ
ـ  إذن. 1"ولـ هذه الفص  أمليتذه الرمحة   ـذرى ه  ـ     ـ فاملتن ر طـه   ـيب عظـيم يف نظ

  .نيـحس
إذن ملاذا مل حيبه؟ لـيس  " د العزيز الدسوقي عن سبب لكراهيته       ـعب.ويتساءل د           

ـ ؤكد عنـدن ـ، ولكن امل ب هذه الكراهيةـح لنا سبـلدينا دليل يوض   ـ ـا أن ان ـه ك
ض عن بعضه، ويهاجم بعض قصائده وهـو        ـرف يف الغ  ـيتعسف يف تقومي شعره، ويس    

  .2"يتناوهلا 
 إننا إذا استعدنا الدافع الذايت، نتساءل عن الدافع احلقيقي وراء هذه الصحبة يف                        

ألف فيها  تتحدد اإلجابة من خالل الفترة التارخيية اليت         ؟   جبال األلب حيث جبال الطبيعة    
نذ الثالثينيات كان املتنيب هو الشاعر املفضل لدى الدارسـني وقـد   ـالكتاب، ذلك أنه م 

 كان  "ني لكي خيصص كتابا مستقال، الن املتنيب      ـكان االهتمام البالغ حافزا لدى طه حس      
ذ عامني، وألين حاولـت ومـا زلـت أحـاول أن     ـازال حديث الناس املتصل من ـوم

دثني له، وإقبـاهلم عليـه وإسـرافهم يف هـذا احلـب      ـب احملـأستكشف السر يف ح  
  .3"واإلقبال

، وهذا حملاولة البحث عن العالقة      األمهيةهذا التساؤل حول سر االهتمام باملتنيب بالغ               
 حدود القرن العـشرين،     إىلهذه العالقة اليت ظلت مغيبة يف النقد        "  واجلمهور، األدببني  

 هذا  تنيب من خالل جمموع القراءات اليت أجنزت حوله ؟        فهل استطاع طه حسني أن يقرأ امل      
ما مل يتم به، فطه حسني مل يبحث يف العالقة بني شعر املتنيب واجلمهور املتلقي، فبـالرغم                 

 الدراسات حوله، مل يسلك الطريقـة  واستمراريةمن تساؤالته حول العناية الفائقة باملتنيب،  
                                                        

 .طه حسني، املقدمة: مع املتنيب) 1(
  .53عبد العزيز الدسوقي، ص. د: أبو الطيب املتنيب ، شاعر العروبة وحكيم الدهر) 2(
  .11طه حسني، ص : مع املتنيب) 3(
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ـ متـثالت   ل أن يرصـد     املفضية ملالمسة سؤال االستمرارية، فبد     راء الـواقعيني أو    ـالق
ره، ولـيس يف    ـر املتنيب، راح يؤسس سرية للشاعر من خالل شع        ـ، حول شع  املفترضني

ـ        ـي ال ـذلك غرابة الن املنهج الدراس     ـ  ـذي كان سـائدا يف مرحلتـه منه ىن ـج يع
ـ         ـ ل البعـد عـن      ـبالشخصية وأثر الواقع فيها، وهو منهج بعيد ك  األدب اليةـإشك

  .1"واجلمهور
، كأنه اسم قصة من القصص ال        صفة أدبية أكثر منها علمية     هكتابطه حسني ل  عطي  أ      
 يؤرخ حلياة شاعر من أعظم شعراء العرب وينقد شعره متوخياً الصواب فيما نسبه كتاب

أجواء العلم  ومبا أن طه حسني كان يف األساس ذاهباً لقضاء الصيف بعيداً عن. إليه الرواة
وإن كان  . فراغهت  وان كأمنا هو رفيق يزجي معه أوقا       اصطحب معه الدي   دراسة فقد ـوال

ند نفسه ويأخذها من حـني  يعا ؛ إذ اعتاد أنه كارهاً كما صرح بذلك يف مقدمته     اصطحب
  . تكره آلخر مبا

  :)مع املتنيب(املنهج وآلياته عند طه حسني من خالل كتابه : اثثال
، حيث نـراه يـربط املتـنيب        ه التارخيي جـنهني يف م  ـلقد مضى طه حس                 

فهو بإزاء  " ،  وارـ أط إىلم حياته   ـ، ويقس ره وأحواله السياسية واالجتماعية   بسمات عص 
ورا طورا، منذ مولـده حـىت ختـام         ـكل طور من حياة املتنيب رأيناه حياول معايشته ط        

 املالبسة  ةـه وخصائصه يف ظل أحداث السياس     ـور فن ـ، يرصد تط  األمصاره يف   ـطوافت
ية ـني من نفـس   ـل ح ـنيب يف ك  ـفا عما يصدر عنه املت    ـذا التطور أو ذاك، كش    ـهل

  .2"يول ـوم
ؤلف مل يهدف إىل هـذا      ـ، فامل يكون حبثاً علمياً   أن   )مع املتنيب  (ال يفترض بكتاب          
 ولهـن يقرأ فصـ، ويوصي ميبـاس، وها هو يقول أنه ال يريد أن يدرس املتنـاألس يف

                                                        
 .)www.almotanaby.sakhr.com(النقدية احلديثة، حممد آيت لعميم املتنيب يف املناهج  )1(
  مصر، سنة -، مكتبة االسكندرية )جمموعة من البحوث ملقاة يف مؤمتر( إمساعيل سراج الدين، : طه حسني معلم األجيال )2(

  .159، ص 2003

http://www.almotanaby.sakhr.com
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سه ـنف د، بل هي خواطر مرسلة أثريت يفـلى أا نقـ، وال عيقرأها على أا علمبأال 
املتتبـع   لكـن .  ، وعلى غري نـسق منـسجم  بةـمن قراءة املتنيب يف غري نظام وال مواظ

ذكـره يف   ، ويؤكد ذلـك مـا  يةـظام والعلمـض اجلدية والنـيها بعلصفحاته يرى ف
ـ   إىل حماولـة  –  عيته مبنما كان حي  –يب اضطره ـون املتنـامتة من كـاخل ث ـالبح

  . قـوالتحقي
           وأول اخلطوات العملية اإلجرائية لتاريخ األدب عند طه حسني هـو الترتيـب             
التارخيي للنصوص وتليها رصد تطور هذه النصوص، مع اسـتخالص هـذه الشخـصية              

ية، ويعرب عن ذلـك     وإعطاء تصور هلا، انتهاء باحلكم بالقيمة على هذه الشخصية الشاعر         
إن الطريقة املعقولة يف دراسة فن األخطل تقضي بـأن          :" وهو بصدد احلديث عن األخطل    

نرتب شعره ترتيبا تارخييا مراعني أطواره اليت مر ا أسنانه املختلفة ، مبعىن أن ندرس شعر                
ة بعد  ـاألخطل يف شبابه، مث نتابع دراسته بعد أن تقدمت به السن، مث نواصل هذه الدراس              

  .1"أن متّ له النضـج الفين 
مل حتقق مع األخطل لصعوبة الترتيـب       "         إن هذه الطريقة اليت اعتمدها طه حسني        

حلسن احلظ ، ذلك الن شـرح الواحـدي         ) مع املتنيب (التارخيي لقصائده ولكنها حتققت     
  .2" على التعاقب التارخيي موعات القصائد – نسبيا –للديوان يعتمد 

    فالكتاب مليء بالتقسيمات التارخيية واإلقليمية، أكثرها ظهورا تقسيمه املادة العلمية             
ويتحدث عن نسب املتنيب وصباه وبدايات شبابه يف اثـين عـشر            : فيه مخسة كتب، أوهلا   

  .فصال وخمتوم خبالصة متثل هذا الدور
لعـشائر يف مثانيـة     ويتحدث عن اتصال املتنيب ببدر بن عمار حىت اتصل بـأيب ا           : والثاين
  .فصول
  .وفيه حتدث عن اتصاله بسيف الدولة يف عشرة فصول: والثالث
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  .ويتحدث عن اتصاله بكافور اإلخشيدي يف اثين عشر فصال:والرابع
  . عودته إىل العراق مث فارس إىل آخر حياته يف مثانية فصوللىوتكلم ع: واخلامس

  .ا اعتمد عليه يف التحليل واالستنباطوحيدد يف كل هذه الفصول التواريخ بدقة؛ ألا م
حركة أفقية مزدوجة، مبعىن أا تـصل بـني         ) " مع املتنيب   (          فاحلـركة يف كتاب  

احلياة اخلاصة واحلياة العامة ، أي تصل بني مرآة الفرد ومرآة اتمع علـى أسـاس مـن             
 نقطة للبدايـة هـي   التجاوز ، لتتبع كليهما على مستوى التعاقب يف قصائد الشاعر ، من      

  .1"إىل نقطة للنهاية هي مصرع املتنيب ) صبا املتنيب(
وفصوله ال تبدأ مبقدمات بل ينتقل بينها ويسوقها كفصول قصة، يبدأ التايل مبا ختم به 

  .السابق
فتكشف "         كما قسم شعر املتنيب إىل أطوار تارخيية كل طور ميتاز شعره فيه مبيزة ،               

يتأثر مبـا   " ،)مقلد يف الفن الشعري     (درجات القيمة؛ أي عن شعر صيب       البداية عن أدىن    
أو ما كان يسمع فيها من شعر القدماء ومن شعر املعاصرين الذين            . كان حيفظ يف املدرسة   

 ، ولكن إذا وصلنا إىل السابعة عشر، أي تصاعديا باخلط الـزمين ،              2" بوقت قصري  سبقوه
لتظهر طبيعـة الـشاعر مواتيـة        مرحلة الشباب، اقترب املتنيب من مرحلة النضج، ودخل       

، لكـن    حياول أن ينضج يف الشام على مهل       وإذا كان شعر املتنيب نشأ يف العراق، فإنه       ...
فوثب من طـور إىل     (  أثر يف شعره     – يف الالذقية    –املؤكد إن اتصال الشاعر بالتنوخني      

 ما قـال مـن      أمجلت  ، فقال يف هذا الوق    األملفضمن لني العيش، ورجا حتقيق      " ،)طور
يف طربية عند بدر بن     ) الوثبة الثانية (، مث جاءت    3"الشعر بني صباه وبني اخلامسة والعشرين     

ويستمر هذا    ، 4"فأزهر شعر املتنيب ومنا وتضوع نشره يف ظل اإلخشيدي الشاب         " عمار،

                                                        
  .234جابر عصفور،  ص . د: املرايا املتجاورة) 1(
 .37-36، ص1973، سنة 1، ط6  بريوت، الد -طه حسني، دار الكتاب اللبناين : مع املتنيب) 2(

 .114،115، ص طه حسني: مع املتنيب) 3(

 .163، ص طه حسني: مع املتنيب) 4(



  .                            ،ومواقف النقاد منه         )مع املتنيب(منهج طه حسني يف كتابه : الفصل الثالث

 96

بـة  ولكن الشعر يـصل إىل وث  –يف أنطاكية  -االزدهار أثناء اتصال الشاعر بأيب العشائر      
ـ        ـع اليت قض  ـظم خالل السنوات التس   ـأع يف ـاها الشاعر يف حلـب، يف بـالط س

ـ   ـل الشعر الع  ـن أمج ـ م "نيب شعرا، ـج املت ـ، فينت الدولة ه وأحقـه   ـريب كله وأروع
   .1"اءـبالبق

وثبته األخرية اليت رفعتـه إىل األوج،       (        ويف هذه السنوات التسع وثب املتنيب بشعره        
اصية الفن حقـا، وجعـل      ألنه ملك ن  "  و شعراء العرب،  ني الفحول   وضمنت له مكانة ب   

واضـحة   ه ومعانيه كما كان يتصرف ا الفحول، وأثبت شخصيته قوية         يتصرف بألفاظ 
  .2"أليب متام وال للبحتري ال وأصبح مرآة لنفسهممتازة من غريها، 

 شعره يف رأي          لكن هناك وثبتان جاءت بعد وثبة شعره فترة سيف الدولة وهي أجود           
وما أتـردد يف    " ،  ، فيفصله عن بقية شعره    سطه حسني ما قاله يف الفسطاط وشرياز بفار       

اجلهر بأن املتنيب لو أطال اإلقامة يف فارس واالستمتاع مبا كان يستمتع به فيها من اخلفض                
فنا الشعر العريب   واألمن والنعيم، لتغري مذهبه الشعري تغريا قويا جدا، وجلاز أن حيدث يف             

ليه، ومل يتح ألحد من العرب بعده أن حيدثه، ألن نبوغه واسـتعداده مل              جديدا مل يسبق إ   
  .3"يتاحا لشاعر عريب من الذين زاروا بعده هذه البالد

حني غادر بـالط     يب،ـنا إىل مرحلته األخرية يف سلم التطور لشعر املتن        ـ وإذا انتقل      
عة، وجتلى يف حرية الفناء والتعـبري عـن         وجتلت يف وصف الطبي    عضد الدولة يف شرياز،   

  .الذات
       ويعتمد طه حسني على استقراء القصص واحلوادث التارخيية يف استنباط حياة املتنيب            

، فيفسر مرور املتنيب ببغـداد قاصـدا     ونات نفسه ويستخدم املنطق يف ذلك     واستبطان مكن 
وان  قامة املتنيب يف بغداد مل تطـل،       األستاذ بالشري أن إ    ه  لكين أرجح خالفا ملا ظن    :" الشام
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ا مل ينفق فيها الوقت الذي مكن له من أن يتهيأ للرحيل إىل الشام، ألنـه مل                   مرالشاعر مر 
يكن آمنا يف الكوفة ، وعندي أنه،خالفا ملا ظن األستاذ بالشري أيضا ،مل خيتلف إىل جمالس                

 حممد بـن    إالرين يف بغداد    العلماء وأندية األدب ، ومل يتصل بأحد من األشخاص الظاه         
، وما أراه مدحه إال ليـستعني بنائلـه علـى           ...عبد اهللا العلوي الذي مدحه بالقصيدة       

  .1"الرحيل
، حيث شك يف كـل مـا         نهج الشك الذي اتبع فيه ديكارت       ماصطنع طه حسني         
. نهج التارخييامل الرواة من أخبار املتنيب وأعاد النظر يف حياته من خالل قصائده متبعاً ساقه

وهذا بغرض استكشاف السر يف حب احملدثني له وإقباهلم عليه، وإسرافهم يف ذلك كمـا               
  . وإعراضاً أسرف القدماء يف العناية به حباً وبغضاً وإقباالً

ترتيب قصائد املتنيب ترتيبا تارخييا     ) مع املتنيب (ه حسني يف كتابه     ـمح ط ـ   كما نل       
صـائد من أحداث، وابتداء من الكتاب الثالث حـني اتـصل           وفق ما أوحت به تلك الق     

 فالديوان حيفظ لنا من قول املتـنيب يف  "، بسيف الدولة كانت القصائد مؤرخة يف الديوان        
  .2"سيف الدولة نيفا ومثانني قصيدة ومقطوعة
 يتخلص من تأثره بالتحليل النفـسي حـني         أن       املالحظ، أن طه حسني مل يستطع       

ومن ذلك ما فهمه لنفسية املتنيب يف مدحـه           نفسية املتنيب من خالل شعره،     يعكس صورة 
  .3فور عكس ما فهمه الناس منهلكا

   وظف طه حسني أسلوب املقارنة واملوازنة كأداة نقدية لتحليل شعر املتـنيب وحياتـه،              
 والتاريخ أو القصص حيدثنا بأن جريـر مل يكـن         " فيوازن بينه وبني جرير يف فخره بأبيه،      

 ما مل يكن منه بـسبب،       واألخالقشيئا، وبأن جرير قد أضاف إليه من اخلالل واخلصال          
 ،4"حىت غلب به الشعراء، وقهر به الفحول، مث مل مينعه ذلك من أن يظهره للناس كما هو                
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 إمنـا  األبياتوالذي يعنينا من هذه " ، ويوازن بينه وبني أيب متام حيث تأثر مبذهبه وأخذ به  
 مـذهب أيب    إىل يتجه بعض االجتـاه      األولى أن صبينا قد أخذ  منذ طوره         هو داللتها عل  

"  ،يف نضج أشعارهم عند اتـصاهلم باخللفـاء   ويوازن بينه وبني البحتري وأبو متام     ،1"متام
ويوازن بينـهم يف  ، 2..." البيئة املصرية اليت نشأ فيها فن أيب متام        إىل كان املتنيب حمتاجا     وإمنا

  املشتِرِك فيه      تفرده بالتفرِغ لفن فيفضله على من سبقه من الشعراء      وصِف اجلهاِد وصف ،، "
ولكن أبا متام والبحتري وغريمها من الشعراء الذين سبقوا املتنيب مل يفرغوا هلذا الفن كمـا                

كما هـم مل يـشتركوا يف   .  وقف عليه أكثر جهده   رغ له، ومل يقفوا أكثر جهدهم كما      ف
ويقارن شعر املتنيب باإللياذة يف وصفها للتاريخ مزيداً عليه         ،  3"اجلهاد كما اشترك فيه املتنيب    

 طورا من أطوارها اإللياذةوأين كانت تقع حرب طروادة اليت وصفت " ، واخليال التصوير
ه يف  ويذكر تأثري رثائ  .  4!"من هذه احلروب اليت شهدها املتنيب ووصفها تسعة أعوام كاملة         

ذين البيتني  ـ أن ه  إىل أن أنبهك    إىلما أراين يف حاجة     و" ،  تهـفلسفة أيب العالء وسوداوي   
  .5"قاـة تأثريا بعيدا عميـالئي وما نشأ عنه من فلسفـرا يف التشاؤم العـقد أث
 وأثرت يف شعره     املتنيب ملعرفة الفروق بني األطوار املختلفة اليت مر ا        طه حسني    يوازن   و
وشعر املتنيب يف كافور قليل بالقياس      " ،وازن بني مدحه لسيف الدولة ومدحه لكافور      يكما  

  .6"ولكنه خمتلف متنوع  شعره يف سيف الدولة،إىل
بالدراسة  " -عبد العزيز الدسوقي  .  كما يرى د   –لطه حسني   ) مع املتنيب (   اهتم كتاب    

الفنية والتذوق اجلمايل، وجاءت القضايا الفكرية على هامش هذا التذوق الفـين، وهـو              
مث إن طه حسني تتبع التطور الفـين لـشعر أيب           . األدبيةنقد والدراسة   منهج مستقيم يف ال   

راعه مـع   وربط هذا التطور برحلة حياته وص     ... الطيب منذ صباه الباكر فشبابه فكهولته     
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وكان يقف عند الظواهر الفنية ويرصد مالمح       . وحه وتطلعاته م، وعالقاته بالناس وط   األيام
حل حياته، من خالل تذوق قصائد كاملة تعرب عـن      كل مرحلة من مرا    اجلمالية يف التطور  

  .1"التجربة الفنية بكل ظروفها ومالبساا
  :موقف النقاد من الكتاب: رابعا

مبا كُِتب حـول طـه       ،ة األكادميية والثقافية والصحفية     اشتغلت األوساط العلمي           
و ختتلـف حـول     معارك ومساجالت اليت تتفق أ    من  ومبا سببته مؤلفاته     حسني ومنهجه، 

  .فكره وخباصة ما تعلق بقراءة التراث العريب شعرا أو نثرا 
          فلقد الحظ طه حسني عقم املناهج التقليدية يف تنوير القارئ العريب خاصة حول             

، مسألة القدمي واجلديد، وكان يرى أن املتخاصمني مل يتناولوا املسألة من مجيـع أطرافهـا      
قبل شيئا مما قاله القدماء يف األدب وتارخيه، إال بعـد حبـث             أريد أن ن  :" يقول طه حسني  

، فحاول زعزعـة املـسلمات      "وتثبت، إن مل ينتهيا إىل اليقني، فقد ينتهيان إىل الرجحان         
دف غربلة التراث الشعري، ارتأى أن ينهج مسلك الفالسـفة الغـربيني يف استقـصاء         

نهج الديكاريت ألول مـرة يف األدب       امل"ومنه الشعر اجلاهلي، الذي وظّف       حقيقة الشعر، 
  .2"العريب للبحث عن حقائق األشياء الذي استعمل يف أول العصر احلديث

اخلط البياين املمتد حليـاة     " الذي تتبع اخلط فيه   ) مع املتنيب (  ابهت وإذا انتقلنا إىل ك           
وما من قبل    هذا الكتاب لقي هج    لكن ،3"املتنيب وشعره وسلوكه يف استقصاء علمي دقيق        

قالة يف صـحيفة    النقاد ، فكانت معركته يف البداية مع حممود شاكر، فكتب اثنيت عشر م            
ركز فيها منذ البداية على قول صـريح أن كتـاب طـه     ) بيين وبني طه  (بعنوان  ) البالغ(

 على كتابه أوال وتقليد ملنهجه وعلى كتب أخـرى متفرقـة،   )سطو(، )نيبمع املت (حسني  
) املقتطف(دد خاص من جملة     ـود حممد شاكر كان قد كتبه يف ع       ـحملم) املتنيب( فكتاب  
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، م، وبعد أقل من عام    1936 يف عام    مبناسبة مرور ألف عام على رحيل املتنيب، حيث نشر        
  ) .مع املتنيب(نشر الدكتور طه حسني كتابه 

  حممود شاكر ما كتبه حول قصته مع الدكتور طه حسني حتت عنوان            األستاذ   لقد كتب   
، يريد بذلك إلقاء الضوء على ما مساها جرمية طه حـسني             )األدبيةحملة من فساد حياتنا     ( 

  وجيله ممن سن ة  و سن )يف ذلك الوقـت، يقـول حممـود    األدبيةتبعة فساد احلياة ) طوالس 
 الكبار لقد ذهبوا بعـد أن     األساتذةأتلفت اليوم اىل ما أشفقت منه قدميا من فعل          :" شاكر

ث أرادوا أو مل يريدوا، حياة أدبية وثقافية قد فسدت فسادا وبيال على مدى              تركوا من حي  
على أعمال الناس أمرا مألوفا غري      ) السطو(  وتنوعت وصار  األساليبنصف قرن وجتددت    

الثقافة (و) عاملية الثقافة ( و) البحث العلمي ( نكر، يعيش يف الناس طليقا عليه طيلسان        مست
 ترديدا لقضايا غريبة صاغها غربـاء صـياغة مطابقـة         إالوله  وان مل يكن حمص   ) اإلنسانية

  .ملناهجهم ونظرام يف كل قضية واختلط احلابل بالنابل
     قل ذلك يف األدب والفلسفة والتاريخ والفن أو ما شئت فإنه صادق صدقا ال يتخلف               

ظـر  واملؤرخ ناقد لألحداث بن   . فاألديب مصور بقلم غريه والفيلسوف مفكر بعقل سواه       
  .1)غريب عن تارخيه والفنان نابض قلبه بنبض أجنيب عن تراث فنه

وهذه هي القـضية    :"         وحيدثنا األستاذ حممود شاكر عن هذه الواقعة بلسانه فيقول          
ال ) كتابان يف علم الـسطو    (ومل أزل أقول عن كتاب الدكتور طه، واألستاذ عزام، أما           

 وال خترجـه، بعض معامل املتاع املسروق أو أكثرهـا ال        فاملهارة البارعة يف تغيري     ... جرم  
  .2"سارقه عن حد السرقة 

، ) املتنيب( م ، بعد أقل من عام من ظهور كتاب حممد شاكر            1937         يف يناير سنة  
وهذا الكتاب هـو    "،  ) مع املتنيب ( نشرت جلنة التأليف والترمجة والنشر كتاب طه حسني         

مث  ،مث كتاب األستاذ عبد الوهـاب عـزام       ،  أوهلا كتايب :  كربى على ثالثة كتب      حاشية

                                                        
  .123، صحممود حممد شاكر: املتنيب، رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا  )(1

  .107حممود حممد شاكر، ص : املتنيب، رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا: ينظر) 2(
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كتاب بالشري عن املتنيب، وحنن ال نفخر بأننا أول من كتب تاريخ املتنيب على هذا الوضع                 
الذي تراه يف كتابنا، ولكننا نقر ذلك إقرارا للحق وبيانا للذي فعله الدكتور طه حـسني                

 واستغلها بغري حقها، وأخرج كتابه على       أخذ بآرائنا فأفسدها ووضعها يف غري موضعها ،       
غرار كتابنا غري متهيب وال متورع من مذمة أو إمث ، أغراه يف ذلك ما يعلم مـن عظـيم           
شهرته، وبعيد صيته، وما يعلم مما حنن فيه من اخلفاء والصمت وقلة االكتراث بالدعايـة               

  .1"امللفقة ألنفسنا
  : طه حسني هيإىل  وجهها بثالثة حقائق    خلص حممود حممد شاكر

أنه يف أكثر أعماله سطو على أعمال الناس سطوا عريانا أحيانا، أو ملفقـا          : احلقيقة األوىل 
  .بالتذاكي واالستعالء والعجب أحيانا أخرى

أنه ال بصر له يف الشعر و ال حيسن تذوقه على الوجه الذي يتيح للكاتـب                : احلقيقة الثانية 
  .يقع يف التدليس والتلفيق أن يستخرج دفائنه وبواطنه دون أن 

  .2"أن منطقه يف كالمه كله خمتل، وأنه يستره بالتكرار والتردد والثرثرة : احلقيقة الثالثة
التذوق الساذج، الذي ألفه فيما كتبه عن بعـض         " بأنه  كما وصف تذوقه للشعر     

  .3"شعراء اجلاهلية، وعن شعر الغزليني، وشعر أيب نواس وأضرابه
ه حسني وحممود شاكر بدأ باخلالف الفين، فام حممود شـاكر            ان اخلالف بني ط   

طه بأنه ال يتذوق الشعر، وبأنه ال يستطيع النفاذ اىل جوهر التجربة الشعرية، حيث حيدثنا               
سولت له نفسه أن يغتال تذوق الشعر، ووجده أمرا ال غبـار عليـه أن               " أن طه حسني    

تلت منهج لشك وسـرقته منـه، وغلبتـه         ومل؟ ألنه ظن أين اغ    ... يفعله معي جزاء وفاقا   

                                                        
  .110،وص 108حممود حممد شاكر، ص: نااملتنيب ، رسالة يف الطريق إىل ثقافت) 1(
  .105حممود حممد شاكر، ص: املتنيب ، رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا) 2(
 .117حممود حممد شاكر، ص: املتنيب ، رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا) 3(
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 يف نسب املتنيب الذي رواه الرواة، فواحدة بواحدة والبادئ          فاجرا حني شك  ) سطوا(عليه،
  .1"أظلم

 ومن  األخطارمن  "     كما امه بأن الشعر الذي تذوقه وحده دون أن يذوقه بلسانه، فيه           
ه أبدا من متذوق قد عـرف        ال يكون مثل   إهدارا ألفاظ الشعر نفسه     إهدار البصر ومن    قلة

 هو تذوق عابث مفتعل، حيكم يف الشعر والشاعر ختاليط بالشـري  وإمنامعىن تذوق الشعر،   
وأضرابه، مع أن أول شرط يف تذوق الشعر أن جيعله حمكما ال يف شأن هـذه التخـاليط                  

ن ، بل يف تعديل أخبار الرواة القدماء أنفسهم أو جتريبها أو استخالص الصدق م             األعجمية
  .2"نصوصها ونفي ما زيفه التذوق

إن :"  فيقـول  األخـري ومسألة التذوق بني طه حسني وحممود شاكر يذكرها هذا              
قـراءة  (صراعي مع الدكتور يف اجلامعة، كان صراعا على ضرورة قراءة الشعر اجلـاهلي              

 1927كان ذلـك    . ، وإين كنت أحاول يومئذ أن أقنعه فيأىب ويعرض        )متذوقة مستوعبة 
مرتني بل  (  كما قال هو   – وقرأ الدكتور كتايب     1935مث ملا جاء هو يف سنة       . عدهاوما ب 

، ظن وأكذب احلديث الظن أنه قـد قتـل          ) قراءته مرات  إىل أين عائد    إالثالثا وما أظن    
الشعر علما، حىت طاعت له عواصيه، بعد أن رأى تفسري هذه القـضية، قـضية تـذوق                 

  .3"مين رفضا، رآها مطبقة شامال لكتايب كله علي، ورفضها إياهاالشعر، اليت كان 
 أما ما جاء به طه حسني من أحكام ختص حياة املتنيب وشعره، فقد لقيـت كـذلك              

  .ردود من قبل النقاد بالنقد والتفنيد
املعركة النقدية بني طه حسني ومعاصريه، علـى التحقيـق،          "           وميكن القول أن    

بية يف تاريخ الثقافة العربية، ورمبا يف التاريخ العام كله، إذ           واحدة من أخصب املعارك األد    
يف كل ما لـديهم مـن       ) إعادة النظر ( واألدب والتاريخ على     ةمحلت أقطاب الفكر واللغ   

                                                        
 .111حممود حممد شاكر، ص: املتنيب ، رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا (1)

 .114صحممود حممد شاكر، : لطريق إىل ثقافتنااملتنيب ، رسالة يف ا )(2
  .111حممود حممد شاكر، ص: املتنيب ، رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا (3)
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وقواعد يف درس هذه الشؤون وتدريسها ،وكانت إعادة النظر هـذه            مسلمات، وحقائق، 
حا للفكر العريب بـالفكر األورويب يف       إعفاءا للمباحث اللغوية، وتنشيطا للدراسات وتلقي     

  .1"معظم هذه احلقول
         كما كان للطيب صاحل رد على ما كتبه طه حسني عن املتنيب ، فامه بأنه عجـز    

، ورد عجز طه    عن النفاذ إىل شعر املتنيب وسرب أغواره، وكذلك إىل شخص املتنيب بالذات           
ر وقلة مد ، كما اعترف طه بذلك، فوجد          إىل أنه صحب املتنيب على نفو      -  حسبه –هذا  

صدودا  كامال عن طه الذي اقتحم عامل الشاعر العبقري بنفور يقترب من البغضاء، ونيـة   
مبيتة على الغض من شأنه والنيل منه، إذكاء للجدل وإغاظة للناس، وأي نيل أبلـغ مـن                 

  .2"؟ول الغالبية أنه شاعر العربية األالتشكيك يف عروبة املتنيب لشاعر ترى
فاحملبة تفتح البـصرية     أن تتركه وشأنه،   وإما حتبه وتتحمس له،     أن إمافاملتنيب شاعر           

وتزيل احلجب تقوم بني ما يرمي إليه الشاعر وبني فؤاد املتلقي، كما صنع طه حسني مـع        
علـى الناقـد أن ال      أنه جيب   الطيب صاحل   أيب العالء املعري يف دراسته عنه، والذي يراه         

 يكتب له التوفيـق     ، فإن اصطحب هذه السلبية مل      السلبية، بداية، يف رحلة النقد     طحبيص
  . يف هذه الرحلة

        ويف رد غاضب يعتقد الطيب أن مراكب البغضاء قد أحبرت بالدكتور العميد بعيدا             
عن أهـل زمانـه مـن الكتـاب         عن سواحل اإلنصاف، كيف يدعي أن املتنيب ال ميتاز          

 أبو العالء املعري ال يقل شاعرية من أيب الطيب ؟ يف نظر الطيب أن أول                ؟ وهل والشعراء
أي األمـرين أجـدر     :" فيقول. من ينكر على طه حسني هذا القول هو أبو العالء نفسه          

باملفكر واألديب والشاعر؟ أن يلقي بنفسه يف غمار احلياة خبريهـا وشـرها ، وعـسلها                
ها ،كما فعل أبو الطيب، وكما فعل الـدكتور         وصاا، وهديها وأباطيلها ، ونبلها وخست     

العميد نفسه، مث خيرج من كل هذا مبعان سامية تضيء كما فعل أبو العالء ؟ واملتنيب مات                 
                                                        

  .259، ص 1984، سنة 1 لبنان، ط-عبد اللطيف شرارة، دار العلم للماليني: معارك أدبية قدمية وحديثة) 1(
: ، عثمان حممد احلسن، جريدة الشرق األوسط، العددملتنيبمعركة لف دخان بني الطيب صاحل وطه حسني يف ميدان ا) 2(

                                                   .)www.aawsat.com(، 2000سبتمرب  03، ليوم 7950
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آخر األمر ، كما حيب بعض الناس أن ميوت الشاعر ، قتيال على مذابح القوايف ، وجند أبو                  
وى أبو العالء، لكننا ال نعـرف   العالء مات على فراشه يف املعرة ، لذلك حنن نعرف أين ث           

مثوى أيب الطيب غري هذا الشعر الفريد، ويا له من شاعر تناثر أشالء يف حنايا القـصائد ،          
مان إىل زمـان، ومـن مكـان إىل         ومحلته القوايف يف حواصلها، كحواصل الطري، من ز       

  .1"مكان
ث ، يف تـرا           وسأل الطيب صاحل طه حسني عن ذلك الكم من املفكرين والفنانني          

 إىل مستوى املثل العليا،      ،  ارتفعت حياة الواحد منهم     ،العرب ويف تراث غريهم من األمم     
اليت عرب عنها يف فكره أو يف فنه، وضرب أمثلته من هؤالء، متسائال ملاذا مل يقـل عنـهم                   

منهم أبو متـام وأبـو       العميد ما قاله عن املتنيب يف أحكامه، رغم تشابه الظروف واملصري،          
  . جاك لوي ديفيد  واألديب الفرنسي بودلري والرسامنواس

كان على الدكتور طه حسني أن يتذكر مرتلة أيب الطيـب عنـد             :          يقول الطيب   
  ).رسالة الغفران(صفيه أيب العالء، الذي دافع عنه يف 

        وأضاف من تساؤالته فيما خيص بغض طه حسني للمتنيب، وما قابله مـن حـب               
ق على أيب العالء املعري، وهذا رمبا ملا بينهما من أوجه الشبه ، فيستطرد الطيـب                وإشفا

صاحل، أن املتنيب أيضا كان جديرا بالشفقة والعطف والرثاء،خاصة أن الدكتور طه حسني             
يعترف بأن أبا العالء كان مقلدا أليب الطيب مفتونا به، رغم الفرق الكـبري الـذي بـني       

  .الرجلني ، عمليا وعقليا
       مث يعود ليقول إن املتنيب كان عبد لشهوته، لكن ليست شهوته اللـذة والفـسوق               
ونعيم احلياة، بل هي شهوة الثروة والغىن واالستعالء على الناس، واحتمل يف سـبيل مـا                

، ، ومدح من كـان حيتقـرهم      يطاق وما ال يطاق، من بؤس وسؤال،باع شعره يف كساد         
، ومازال يتقلـب    لملوك واألمراء لنفسه وحريته وكرامته    ومتلق  من كان يزدريهم، وباع       

                                                        
: ، العدداألوسط جريدة الشرق  عثمان حممد احلسن، معركة لف دخان بني الطيب صاحل وطه حسني يف ميدان املتنيب،) 1(

  )www.aawsat.com(، 2000سبتمرب 03ليوم ، 7950
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يف هذا الفساد السياسي واخللقي حىت تلقاه املوت يف الصحراء، فيقرر الطيـب صـاحل أن    
هذا الكره من الدكتور العميد أليب الطيب أساسه أنه رأى فيه جوانب من نفسه وأنه افتقد                

  .ليت أحب من أجلها أبا العالء املعريفيه جوانب ظن أا عنه، وأنه كرهه لكل األسباب ا
      يعترب الطيب صاحل أن ما قاله العميد يف اية الكتاب، أراد أن يغلق بـه املـشارع                  
كلها، من حيث قد جييئه اهلجوم، لكن وببساطة يعترب كل الناس ، أن هذا الكتاب يعـرب                 

، يف حماورتـه    احرجعن رأيه يف حياة أيب الطيب ويف شعره ، لذلك مل جيد الطيب صاحل               
  .ومناظرته حوله، وحول ما جاء فيه

      يؤكد الطيب أن طه حسني خيطئ يف فهم عبقرية املتنيب ، حتت تأثري مذاهب نقديـة                
  .أخرى ، لكنه مل يقلل من آرائه املهمة يف شعر أدباء آخرين أيضا
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طه حسني كتابة تاريخ املتنيب مسترشدا مبا جاء يف الـديوان مـن اشـارات               حاول       

تارخيية، من شأا مساعدته يف تركيب حياته وترتيب تطورها، فكان هدفه تقدمي منـوذج              
 معتمدا يف ذلك على النص كمعيار أساسـي         األديبمن القراءة يستطيع ا صياغة التاريخ       

ليت ال تثبتها النصوص، وأال يقبل مـن أخبـار الـرواة       يف التاريخ، ملغيا مجيع التأويالت ا     
  . ما يوافقها إالاملؤرخني 

  شخصية املتنيب عند طه حسني: أوال
 :نسب املتنيب -1

      مل يتفق الباحثون واألدباء حول نسب املتنيب وأسرته، فقد اكتنفه الغموض، ولعل            
  .هذا النسبمدعاة هذا االختالف والتنافر هو عدم تصريح املتنيب نفسه عن 

ـ        "       ذكر املؤرخون عنه أنه    وقـد  . 1"ةولد بالكوفة يف كندة سنة ثـالث وثالمثائ
اختلف يف اسم أبيه، فحينا هو احلسني بن احلسن بن عبد الـصمد اجلعفـي، وحينـا          
احلسني بن مرة بن عبد اجلابر اجلعفي، وحينا آخر هو حممد احلسني بن عبد الـصمد                

ـ    ) كندة(ناس على مجل له يف حملة       اجلعفي، وكان سقاء يسقي لل     ب يف الكوفـة ويلق
ه من الشعراء حتقريه والغض مـن شـأنه،       وه ومنافس وهنا حاول أعداؤ  . بعبدان السقاء 

فقالوا بأن أباه كان يبيع املاء يف الكوفة، والذين حاولوا تعظيمه وتقديسه، قـالوا إنـه               
 أئمة الشيعة، والبعض    علوي من أشراف الكوفة، وبعضهم غاىل فجعل والده إماما من         

  .2اآلخر قال إن أبا الطيب هو اإلمام نفسه
فنجد من الدارسني احملدثني كمحمود حممد شاكر، عبد الغين املالح وعصام                 

السيويف قد أرجعوا املتنيب إىل الشيعة العلويني وراحوا يفسرون شعره انطالقا من هـذا              

                                                        
  .52، ص 1الثعاليب، ج: يتيمة الدهر) 1(
 .45عبد العزيز الدسوقي، ص: أبو الطيب املتنيب شاعر العروبة وحكيم الدهر) 2(
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ليت كان يتخذها الشيعة كوسيلة لعـدم    النسب، يفسرون إخفاء نسبه إىل مسألة التقية ا       
  .1التعرض إىل بطش األعداء

إن ديوان املتنيب مل يفسر لنا هذا الكتمان للنسب وإخفاءه له من أصـحاب                    
وجائز جدا أن يكون املتنيب عربيا وجائز أن يكون مـن           " األلسنة املتنقلة بني الرجال،   

ذي ليس فيه شك هو أن ديوانه        األم ولكن الشيء ال    عرب اجلنوب جعفي األب مهداين    
ال يثبت هذا وال يؤكده، بل ال يسجله وال يذكره، ومن يدري لعل ديوانه ينفيه ولعله                

  . 2"ينفيه نفيا إىل الصراحة أدىن منه إىل اإلشارة والتلميح
أما طه حسني فقد انصرف عن مجيع األخبار املروية يف كتب األدب، حماوال حتقيق                  

  .ل الشعرهذه املسألة من خال
أكان املتنيب يعرف أباه ؟ قال املؤرخون نعم، ومل يقل املتنيب شيئا            : فانطلق بالتساؤل     

فأنت تقرأ ديوانه من أوله إىل آخره وتقرأه مستأنيا متمهال، فال جتد فيه ذكـرا هلـذا                 
  .3"الرجل الطيب الذي أجنب للقرن الرابع شاعره العظيم

إين أنزل دائما علـى قبائـل       :" لنسبه فرد بقوله  لقد سئل املتنيب عن سبب كتمانه           
  .4"العرب وأحب أال يعرفوين خيفة أن يكون هلم يف قوم ترة 

، فقد كان العلويون ال ينفكـون   ا كثري ا وخطر القد نال املتنيب من إخفاء نسبه جهد         
 فصلوا أباه السقاء عن أمه لسبب مازال مكتومـا  أنعن مراقبته خشية التصريح به بعد   

ظهر، ونسبوه إىل عبدان السقاء وعندما اظهر نسبه وهو يف الشام أخذ وسجن سنة              مل ي 
  .5م مث ام على ذلك بأنه ادعى النبوة321

                                                        
 ).www.almotanaby.sakhr.com(، حممد آيت لعميم: املتنيب يف املناهج النقدية احلديثة: ينظر) 1(
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إن طه حسني يذكر أن املتنيب مل ميدح أباه ومل يفخر به ومل يرثه، وتـساءل عـن                    
 الشيء احملقق أن املتنيب كان يؤثر أن ينتـسب إىل         " سبب ذلك وخيلص من ذلك بأن       

السيف والرمح، واىل احلرب والبأس على أن ينتسب إىل هذا الرجل الطيب الذي مساه              
  .1"املؤرخون احلسني، ونسبوه إىل جعفى من عرب اجلنوب

ال يعرفـون   " وكما اختلفوا يف أبيه اختلفوا يف تسمية جده، فاملؤرخون والنسابون             
  .2"ما رأيتمن أمر جده قليال وال كثريا، ويكادون خيتلفون يف امسه ك

مل يستطع املتنيب أن يضيف ألبيه يف شعره ما ليس فيه، ومل يستطع أن خيلـق أبـاه                    
من اخلالل واخلـصال    " خلقا جديدا، فيذكر طه حسني أن جريرا  قد أضاف إىل أبيه             

واألخالق ما مل يكن منه بسبب، حىت غلب به الشعراء وقهر به الفحول، مث مل مينعـه                 
 كما هو ليثبت هلم أن شعره كان أكرب من غروره، وأن طبع             ذلك من أن يظهره للناس    

  .3"أبيه قد خذله وأعياه فأجنده شعره، وأعانه على أن خيلق أباه خلقا جديدا
وهل كـان  " فكما صمت ديوان املتنيب عن ذكر أبيه، صمت كذلك عن ذكر أمه،          

حـسني أن   ، فيذكر طـه     4"املتنيب يعرف أمه؟ مسألة فيها نظر، كما يقول األزهريون        
الرواة واملؤرخني مل يعرفوا من أمرها شيئا ومل يذكروا من أمرها شيئا، وكل ما نعرفـه         
أن أمها قد عطفت على املتنيب، وأحبته وكلفت به، وعمرت حىت رأته رجال، وهـذه               
السيدة اليت قتلها حب حفيدها، فيما يقال وكما سنرى ال نعرف هلا امسا وال أبا، وإمنا                

واة كانوا يقولون إا مهدانية صحيحة النسب، وإا كانـت مـن            نعرف أن بعض الر   
  .5"صواحل نساء الكوفة
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أما من جهة معرفة املتنيب ألبيه فيؤكد ذلك عميد األدب، وهذا من خالل صـحبته          
وقد خرج املتنيب من الكوفة مع أبيه إىل البادية فأقام فيها حينا،            : قال الرواة   "إىل البادية، 

  .1"قد منا جسمه وعقله، وفصح لسانه، وأصبح فىت ميأل العني واألذنمث عاد منها، و
حىت بلغ النضج مرحلة تسمح له بالتبدي مث صحبه أبوه          "     لقد عاش املتنيب يف كنفه      

 حياة الصحراء ورافقه يف رحلته إىل الشام، وهذه الرفقة تسمح للمتنيب أن يعـرف               إىل
  .2"يره وتقدميه للناسأباه املعرفة الوثيقة اليت تسمح له بتصو

مل يـشف   أنه       ومما يالحظ يف قضية النسب اليت أثارها طه حسني، وجادل فيها،            
املسألة درسا وحبثا، وإمنا خلص إىل نتائج ظنية، وهذا عندما أى حديثة عـن هـذه                

فنحن ال نسر أو على أقل تقدير ال أسر وال أحزن إن ظهر أن نـسب                :" القضية بقوله 
وحنن نبحث أو على    . ن جهة أبيه أو من جهة أمه، قد كان صرحيا أو مدخوال           املتنيب، م 

أقل تقدير أحبث من أمر املتنيب عن شيء أبقى وأرقى وأقوم من نسبه العريب الصريح أو                
. 3"املدخول عن أدبه، وفنه، ومكانته بني األدباء، وأصحاب الفن القـدماء واحملـدثني            

  .نسبه عند مؤرخي املتنيب ل نتيجة حمددة إىلويبقى عدم التوصل 
مه ومعرفته ألبيه، وهي حماولة تقدمي حقيقة       يف معرفته أل        كما بني طه حسني شكه      

الـتمس  " أن املتنيب مل يستطع أن يفاخر بأسرته، وال أن جيهر بذكر أمه وأبيه،            : مفادها
شـعور  ما شئت من علة، فهذا ال يعنيين، وإمنا الذي يعنيين، وجيب أن يعنيك، هو أن                

 قـد كـان     ،املتنيب الصيب ذه الضعة أو ذا الضعف من ناحية أسرته وأهله األدنيني           
العنصر األول الذي أثر يف شخصية املتنيب، وبغض إليه الناس، وفرض عليـه أن يـرى                
حياته بينهم مل تكن كحياة أترابه ورفاقه، وإمنا كانت حياة حيـيط ـا كـثري مـن                  

  .4"ذوذالغموض، ويأخذها كثري من الش

                                                        
 .44طه حسني، ص : مع املتنيب)1(
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 :طفولة املتنيب وأثرها يف تكوين شخصيته -2
 وعـدها      انطلق طه حسني يف العملية التارخيية من نقطة البداية، من طفولة املتنيب،             

مسؤولة عن تكوين شخصية املتنيب مطبقا نظرته يف اجلرب النفسي والتارخيي، فـشعوره             
 تكوين شخصيته إضـافة   ذا الضعف من ناحية أسرته وأهله كما ذكرنا، قد أثرت يف          
  .إىل عناصر أخرى مل يستطع طه حسني أن يفهمها أو حيللها

      حتدث طه حسني عن تأثري البيئة يف تكوين شخصية الشاعر، فتحدث عن البيئـة              
الكربى أي عن احلياة العراقية يف القرن الثالث والرابع، راصدا ما آلت إليه األمور مـن       

ولكن ال باس بـأن  :" يقول طه حسني. ن رقي عقليفساد سياسي، وما وصلت إليه م    
نتذكر إن كنا  قد نسينا أن هذه احلياة العراقية خاصة واإلسالمية عامة كانت تنحـل                

 ثالثة أشياء، كل منها خليق بالتفكري الطويل العميق؛ الن لكل منها أثرا بالغـا يف                إىل
 واألمر الثاين االقتصاد،    األمر األول فساد السياسة،   : أحداث ذلك العصر على اختالفها    

  .1"واألمر الثالث رقي العقل
       فاتسمت احلياة السياسية بالثورات أو حركات حتررية ـدف باألسـاس إىل            
حتسني الوضع االقتصادي باإلضافة إىل أا كانت تقصد اىل تقوية الشخصية الفرديـة،             

 الثالـث، وثـورة الـزنج       وهذه الثورات هي الثورة البابكية أو اخلرمية يف أول القرن         
ولعل أخص ما متتاز بـه هـذه        :" أواسط هذا القرن وثورة القرامطة يف آخره، فيقول       

الثورات الثالث أا كلها كانت تقصد إىل تغيري احلياة االقتصادية، حبيث يغري توزيـع              
الثروة بني الناس، ويتحقق شيء من العدل واملساواة بني األفراد واجلماعـات، وأـا              

كانت تقصد كذلك إىل تقوية الشخصية الفردية، وحتريرها بني القيود واألغالل           كلها  
  .2"اليت فرضها عليها النظام الديين والسياسي واالجتماعي

                                                        
 .28، ص طه حسني:  مع املتنيب) 1(
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يقرأ املاضي موم احلاضر، انطالقا مـن       " فطه حسني من خالل هذا القول حياول أن         
  .1"اجتاهه الليربايل الذي يعلي من شأن الفرد واحلرية

 يف تركيـب    ا سرد لنا طه حسني عصر املتنيب لـيخلص إىل أن للعـصر تـأثري                   
بيئة كان الدم يصبغها من حني إىل آخر، كان الدم          " شخصيته، فجعل مولد املتنيب يف      

يصبغها صبغا آخر ليس أقل نكرا من سفك الدم، هو السلب والنـهب، واسـتباحة               
  .2"لق والديناألعراض وانتهاك احلرمات، واالستخفاف بقوانني اخل

ا جند طه حـسني يطبق نظـرية هيبوليت تني يف التاريخ األديب، وهي ثالثيته                  وهن
  ).اجلنس– العصر –البيئة ( املشهورة 

املؤرخني يف انتـساب    "     وإذا انتقلنا إىل عروبة املتنيب، وما كان من شك كثري من            
فة وخطت فيها خطا مستـه       كندة إحدى قبائل اجلنوب اليت استوطنت الكو       إىلالرجل  

بامسها، وجيعلون انتساب املتنيب إىل احلي ال إىل القبيلة هي اليت خطت احلي وعمرتـه               
  .3"ومسته بامسها 

فقد كان عربيا، ولكن بشرط أن نفهم مـن         "،  )شبهة العروبة (     وينفي طه حسني    
األوىل، لفظ العريب معىن أوسع وأعمق وأصدق مما كان يفهمه النسابون يف العـصور              

  .4"ومما يفهمه املقلدون من األدباء يف العصر احلديث
  :    يذكر طه حسني بيتني للمتنيب يرى فيهما أنه عريب يف قوله

  وبنفسي فخرت ال جبـدودي...  ال بقــومي شرفت بل شـرفوا يب 
5د وعوذ اجلاين وغوث الطريد...   م فخر كل من نطـــق الضا  و  
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ين صريح يف أن املتنيب كان يعلن اىل الناس أنه ال يشرف بقومـه،              البيت الثا "     فهذا  
وإمنا يشرف قومه به وأنه يفخر بنفسه ال بأجداده، وان كان قومه فخر العرب وجمتمع               

  .1"خالهلم وخصاهلم
وإذن فلنقبل من املتنيب، ومن أصدقائه انتسابه إىل العرب، فـذلك           " ويكمل حديثه       

  .2"الئم احلقيوأكرب الظن أنه ال يغري من العلم شيئا، 
      إن قومية املتنيب ال تستمد من اإلرث املاضوي، وإمنا هي قومية يكون فيها الفـرد           
هو سيد مشروعه، ومن هنا البد أن نلمح إىل أن استدالل طه حسني ـذين البيـتني            

للجـنس  يؤكد تصوره الليربايل للقومية، املمجد للذات وللمنافع االقتصادية، واملغيبـة          
  .3"والدين واللغة

       ومثلما اختلف يف اسم أبيه كذلك اختلف يف بيته وأسرته فطه حسني يـرى يف               
دخول املتنيب ودراسته يف كتاب أشراف العلويني أنه ال يدل على امتيـاز وال علـى                
استثناء، وإمنا يدل على االجتاه الديين الذي وجه إليه الصيب، ويدل على أن الذين كانوا               

:" لفون هذا الصيب ويقومون على تربيته وتنشئته كانوا من الشيعة العلويني فيقـول            يك
وأكرب الظن عندي أيضا أن االرستقراطيني املمتازين من الشيعة العلويـة ومـن أهـل        
السنة، مل يكونوا يرسلون أبناءهم يف طور الصبا إىل املدارس العامة،وإمنا كانوا يتخذون             

إذا شبوا خلوا بينهم وبني االختالف إىل جمالس العلم يف األندية           هلم األساتذة املؤدبني، ف   
واملساجد اجلامعة، إمنا كان أوساط الناس وعامتهم هم الذين يرسلون أبناءهم إىل هذه             

  .4"املكاتب واملدارس
والراجح بل احملقق أنه تعلم     :"         ويضيف عن عالقة املتنيب ذه املدرسة ، فيقول         

القراءة وقرأ فيها القرآن كله أو بعضه، وتلقى فيها أصول الدين وفروعـه   فيها الكتابة و  
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على مذهب الشيعة العلويني، ومسع فيها الشعر، وروى منه أطرافا وتعلم فيها شيئا من              
  .1"علوم اللغة واألدب بوجه عام

        ومما يالحظ يف قضية النسب اليت أثارها طه حسني ،وجادل فيهـا، جنـده مل               
سألة درسا وحبثا ، وإمنا خلص إىل نتائج ظنية، وهذا عندما أى حديثه عـن               يشف امل 

فنحن ال نسر، أو على أقل تقدير ال أسر وال أحزن إن ظهـر أن               :" هذه القضية بقوله  
وحنن نبحث  . نسب املتنيب، من جهة أبيه أو من جهة أمه ، قد كان صرحيا أو مدخوال              

نيب عن شيء أبقى وأرقى وأقوم من نسبه العريب         أو أنا على أقل تقدير أحبث من أمر املت        
الصريح أو املدخول عن أدبه وفنه، ومكانته من األدباء وأصـحاب الفـن القـدماء               

  .ة حمددة لنسبه عند مؤرخي املتنيب ، ويبقى عدم التوصل اىل نتيج2"واحملدثني
قـدمي  ، وهي حماولة ت        كما بني طه حسني سبب شكه ، معرفته المه ومعرفته البيه          

 .ه ، و ال أن جيهر بذكر أمه وأبيه        أن املتنيب مل يستطع أن  يفاخر بأسرت       : حقيقة مفادها 
التمس لذلك ما شئت من علة ، فهذا ال يعنيين ، وإمنا الذي يعنيين وجيب أن يعنيـك،                  
هو أن شعور املتنيب الصيب ذه الضعة أو ذا الضعف من ناحية أسرته وأهله األدنـني                

 األول الذي أثر يف شخصية املتنيب وبغض الناس إليه ، وفرض عليه أن              قد كان العنصر  
يرى حياته بينهم مل تكن كحياة أترابه ورفاقه، وإمنا كانت حياة حييط ا كـثريا مـن            

  .3"الغموض ويأخذها كثري من الشذوذ 
  : ـ قرمطية املتنيب3

ـ       )محدان قرمط   (      ينتسب القرامطة إىل     امال أجـريا يف    ، وكان يف بداية أمـره ع
، فاتصل بالزاهد اخلورساين احلسني االهوازي      4الكوفة، حيرث األرض يف سواد الكوفة     

  . قصة اللقاء بينهما5ربيالطوقد ذكر 
                                                        

  .37طه حسني، ص :  مع املتنيب)1(
 .20طه حسني، ص :  مع املتنيب)2(
 . 23طه حسني، ص : ملتنيب  مع ا)3(
  .51عبد العزيز الدسوقي، ص:  أبو الطيب شاعر العروبة )4(
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      ومن الصعب حتديد عام بعينه لبداية دعوة القرامطة الن ظروف النشأة الـسرية             
الفعلي علـى مـسرح   لكل احلركات املعارضة جتعل من العسري حتديد تاريخ ظهورها        

  .التاريخ
      أما ما جاء عن بعض معتقدام، فأم نادوا بأم يقاتلون من أجل آل البيـت،               
كما عملوا على إلغاء أحكام اإلسالم األساسية كالصوم والصالة وسـائر الفـرائض             
األخرى، ويعتقدون بإبطال القول باملعاد والعقاب وان اجلنة هـي النعـيم يف الـدنيا               

  .اب هو اشتغال أصحاب الشرائع بالصالة والصيام واحلج واجلهادوالعذ
     كما يقول أصحا ب املذهب بالعصمة وانه البد يف كل زمان من إمام معـصوم               

  : يؤول الظاهر ويساوي النيب يف العصمة، ومن تأويالم
  .اإلمساك عن كشف السر: الصيام 
  .االهتداء إىل مذهبهم: البعث
  .خص فاضت عليه من اإلله األول قدسية صافيةعبارة عن ش: النيب

تعبري حممد عن املعارف اليت فاضت عليه ومركب من جهته ومسى كـالم اهللا              : القرآن
  .جمازا

يقولون بوجود إهلني قدميني أحدمها علة لوجود الثاين ،وان السابق خلق العامل بواسطة             
 عدم فال هـو  ف بوجود و ال الثاين ال بنفسه، األول تام والثاين ناقص، واألول ال يوص         

  .1موصوف وال غري موصوف
 بـسم   ": فيه بكتاب جاؤوا أن مذهبهم من القرامطة هؤالء عن حكوا فيما وكان       

اهللا الرمحن الرحيم، يقول الفرج بن عثمان وهو من قرية يقال هلا نصرانة، داعية املـسيح،                
وذكر . ن احلنيفة، وهو جربيل   وهو عيسى، هو الكلمة، وهو املهدي، وهو امحد بن حممد ب          

انك داعية، وانك احلجة، انـك الناقـة،        : أن املسيح تصور له يف جسم إنسان، وقال له          

                                                        
  . 116، ص5هـ، ج1358، سنة 1ط، بريوت – صادر دار، اجلوزي بنا :املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم: ينظر )1(
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وانك الدابة،وانك عي بن زكريا، وانك روح وعرفه أن الصالة أربع ركعات، ركعتـان              
  1...."قبل طلوع الشمس، وركعتان بعد األذان يف كل صالة

 من الزمان، وقد بدأت من جنويب فـارس         اعوة، فقد دامت قرن          أما انتشار هذه الد   
 وامتدت إىل اإلحساء والبحرين والـيمن وسـيطرت         ،وانتقلت إىل سواد الكوفة والبصرة    

على رقعة واسعة من جنويب اجلزيرة والصحراء الوسطى وعمان وخراسان، وقد دخلـوا             
د مضت جيوشـهم إىل     وق. مكة واستباحوها واحتلوا دمشق ووصلوا إىل محص والسلمية       

مصر وعسكرت يف عني مشس قرب القاهرة مث احنسر سلطام وزالت دولتهم وسقط آخر              
  .معاقلهم يف اإلحساء والبحرين

      وملا كانت دعوة كهذه ال جتد تربة أخصب من البيئات الـصحراوية ينتـشر فيهـا            
عني بـشيء مـن وارف      اجلهل، ويستمر أهلها بالدعوة لإلغارة على املدن واملدنيني املتمت        

احلياة ونعيمها انتقاما ألنفسهم اليت تقاسي ما تقاسي من خشونة العيش وقـسوة احليـاة،    
فإا ما كانت تبقى باملدن اليت امجها وتغري عليها إال ريثما يتأهب الـسلطان وجنـوده                

يها لذلك فإم ال يكاد يدخلون بلدا من البلدان اال ساروا ف          . لالنقضاض عليهم من جديد   
عجلني سريان الوحوش الضارية ال أناة وال ريث يقِوضون ويهدمون ويقتلون ويفتكـون             
ويسرقون ، فمن الطبيعي إذا أن يتغنوا ذه الغارات اهلمجية اليت مكنتهم من إذالل الناس               

  .2"وإخضاعهم لسلطام
ورية مـشتعلة،       وإذا عدنا إىل املتنيب فانه يظهر لنا من خالل بعض أبياته أنه ذو نزعة ث              

  :فال يرعن للدم حرمة، وال يتقي اهللا يف األرواح، فنجد قوله
   انا ابن الضراب انا ابن الطعان...أنا ابن اللقاء انا ابن السخاء 

  3بن السروج انا ابن الرعانانا ا. ...ن الفيايف انا ابن القوايفانا اب
  :كما ذكر فروسيته وشجاعته وقدرته على القتال بقوله

                                                        
  .602، ص5هـ،ج1407، 1، طبريوت – العلمية الكتب دار، الطربي جرير بنا :وامللوك والرسل األمم تاريخ) 1(
 ,334_333املتنيب بني ناقديه، ص ) 2(
  .33الديوان، ص ) 3(
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  حىت ضربت وموج املـوت ملتطم  ... به سرت بني اجلحفلنيومـرهف
  1  والسيف والرمح والقرطاس والقلم.... اخليل والليل والبيداء تعرفين  

: وقد اختذ بعض املؤرخني هذه الرتعة يف املتنيب باامه بأنه قرمطي املذهب، فهنا التساؤل 
  هل كان املتنيب قرمطيا؟

ة املتنيب مثار خالف ونزاع بني الدارسني، فنجد عبد الوهاب                 لقد كانت مسألة قرمطي   
عزام ينفي أن يكون املتنيب قرمطيا، وان هذه املسالة يعوزها الدليل ،كما شايع هذه الرأي               
حممود شاكر، أما ما كان من املستشرق ماسينيون الذي رأى أن املتنيب كان قرمطي على                

ن ذلك نفى األستاذ بالشري أن يكون قرمطيـا         مذهب الباطنية االمساعيلني، على العكس م     
  .غري انه كان متأثرا بآرائهم

لطه حسني ،الذي يرى أن املتنيب كان قرمطـي      ) مع املتنيب (          أما إذا عدنا إىل كتاب      
  .مث خام يف آخر أيامه فقتلوه 

هـل  : بقولـه       أشار بداية إىل هذه القضية متسائال عن سبب سفره مع أبيه إىل البادية              
ارحتل الفىت إىل البادية كما كان يرحتل إليها املتعلمون التماسا للصحة ورياضة اللسان؟ أو              
ارحتل إليها التماسا هلذه البيئة القرمطية اليت كانت متصلة أشد االتصال حبيـاة الـشعب               

الـذي  " ، فجعلها من الصعب اإلجابة على هذا التساؤل، ولكن        2"الكويف يف ذلك الوقت   
يع أن نقطع به وحنن مطمئنون هو أن هذه الرحلة إىل البادية قد نفعته من النـاحيتني                 نستط

مجيعا؛ فقد ربا جسمه، ومنا عقله  وفسح لسانه، وتعلم أصول القرامطة، وعرف مذاهبهم              
النظرية والعملية معا، وشعر املتنيب يف صباه بعد عودته من البادية إىل الكوفة يبني لنا هـذا                 

  .3"أجالهأوضح تبيني و
  :، يقول املتنيبقولهفيستشهد طه حسني بأبيات املتنيب حماوال إثبات 

  م؟ـ وحىت مىت يف شقــوة واىل كحـارم   ـ أنت يف زي م حنيإىل أي

                                                        
  .332الديوان، ص ) 1(
  .44طه حسني، ص : مع املتنيب)2(
  .45طه حسني، ص :مع املتنيب) 3(
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وإال تـت حتـت السيمما   وف مكرت   الذلّيت وتقاسم م غري مكر  
  1 الفميفالنحل  واثقا باهللا وثبة ماجد     يرى املوت يف اهليجاء جىن بفِث

ليس عندي من شك يف أن هذه :"        فيعلق على األبيات الثالث بعد أن حيللها بقوله
األبيات تصور ما عاد به الغالم من البادية بعد أن عاش يف بيئتها اخلشنة املقتنعة باملذهب 

اد به اجلديد، املنتظرة من وراء هذا املذهب وانتشاره اخلري كل اخلري، وتصور كذلك ما ع
الم من البادية من هذه الرصانة اللفظية اليت ترفع اللفظ من االبتذال، وتكسبه عذوبة غال
  .2"س فيها ريح الصحراءحت

         ويشرح أبيات أخرى للمتنيب تصور تأثر املتنيب باملذهب النظري للقرامطة وغالة 
ة حسب ديوانه، وفيما الشيعة، وهذه القصيدة اليت ميدح فيها أبا الفضل املنتسب للقرامط

  :يقول الرواة ، يقول املتنيب يف ذلك
       من ذات ذي امللكوت أمسى من مسارا يا أيها امللك املصفى جوه

ورظ نـتراه ِفيك هوِتياله       كادفت لَمعـِعلْ تما م لَم لَنعـَي   اـ
ـَيتكَلّم أنْ ِمنك عضٍو كُلّ من   فَصاحةً نطَقْت إذا فيك مـويِه   اـ
  اــفأحلُم باإللَِه يحلُم كانَ من     مـناِئ أني وأظُن رــمبِص أنا
ـَتوهم الِعياِن ِمن اليِقني صار   إنه حىت علي يانُــالِع رـُكَب   3اــ

 املتـنيب عـن     وهذا الكالم وحده صريح يف احنراف     "           فبعد الشرح لألبيات يقول     
اجلادة الدينية، واندفاعه إىل هذا اللون من ألوان الفلسفة اليت هي إىل اإلحلاد أقرب منـها                

  .4"إىل شيء آخر
 ، وانتـسابه إىل     واهد يؤكد طه حسني النشأة الشيعية للمتـنيب       ـبعد هذه الش              

ل فيهـا ال بالبيئـة      وعندي أن املتنيب حني ارحتل إىل البادية إمنا اتـص         "املذهب القرمطي، 

                                                        
  .16 الديوان، ص )1(
  .46طه حسني، ص : مع املتنيب)2(
  .16 الديوان، ص )3(
  .47طه حسني، ص :  مع املتنيب)4(
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القرمطية فحسب العادية، بل بداع من دعاة القرامطة الذين كانوا جيولون يف البادية، ومن              
، ومن يـدري لعـل      فضل نفسه هذا الذي ميدحه املتنيب      كان أبا ال   ييدري لعل هذا الداع   

آخـر  املتنيب مل يعد إىل الكوفة من البادية مستصحبا أباه وحده، وإمنا عاد مستصحبا رجال       
  .يريدون أن يستقروا يف الكوفة وان يدعوا فيها ملذهب القرامطة أو قوما آخرين،

        ومهما يكن من شيء، وسواء واتتنا النصوص اليت بقيت لنا أم مل تواتنا ، فإين أجـد                 
يف نفسي شعورا قويا جدا بأن املتنيب قد نشأ نشأة شيعية غالية،مل يلبث أن اسـتحالت إىل                

  .1"قرمطية خالصة
 عاد إىل البادية مع بعض دعاة القرامطة، واشتغل يف        " كما رجح الرأي القائل بأن املتنيب          

عد جالء القرامطة، فقصد     من الكوفة ب   ن املتنيب سافر إىل   الكوفة بنشر الدعوة القرمطية، وأ    
  .2"بغداد ألمر يتصل بالدعوة

 ذهـب   إمنالبا للرزق فحسب،    مل يرحل إىل الشام ط    "         وأضاف على ذلك بأن املتنيب    
، وتعلم احلذر فـراح يـدعو للمـذهب يف حـذر            3" الشام داعية من دعاة القرامطة     إىل

  .4"واحتياط
         لقد لقيت هذه املسألة اليت أثارها طه حسني ردودا من طرف نقـاد ومـؤرخني؛               

كـيم  أبو الطيب املتنيب شاعر العروبـة وح ( عبد العزيز الدسوقي صاحب كتاب      .فنجد د 
أما قرمطيته اليت زعمها طه حسني فلـيس        " يرد على شواهد طه حسني، فيقول        ،)الدهر  

هلا أساس وهذه األشعار اليت استشهد ا مصبوغة بالدم داعية إىل الثورة فلـم تكـن إال                 
أفكاره اليت يدعو من خالهلا إىل عقيدته السياسية اليت تطالب بإزاحة العجم عـن التـرك                

  .5"الدولة العربية اإلسالميةوالفرس عن قيادة 

                                                        
  .47طه حسني، ص :  مع املتنيب)1(
  .49طه حسني، ص :  مع املتنيب)2(
  .49طه حسني، ص :   مع املتنيب)3(
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        ويذكـر الدسوقي أن األبيات الثالث اليت استدل ا طه حسني يف أنه أظهر املتـنيب            
ليس فيها شيء من القرامطة، وإمنا هي أفكاره اخلاصة يف اإلعداد للثـورة             " قرمطيته بأن   

  .1" وإعادة جمد العرب واإلسالم،العربية
، يرد على طه حسني فيما قاله بان الثورة والدم اليت يتغىن ـا              حممد شعيب .         وجند د 

فالثورة والتحريض على القتل ال تعـين القرمطيـة         :" املتنيب ال تدل على قرمطيته، فيقول       
حتما، وان كانت من مناهجها ودعائمها، بل قد تكون ثورة عليها وتقززا منها ودعـوة               

  .2"إىل تصديقها والوقوف يف وجهها
حيتاج من الباحثني التوقف طويال، خاصة وان       "  إن الدعوة إىل القتل والتعطش للدم،              

 تتواتر يف شعره كله، وأجنـع       Obsessionnelleهذه الرتعة أضحت ظاهرة هاجسة      
 نستخرج احلقول الداللية اليت ترد فيهـا، حمـاولني          أنالسبل لدراسته هذه املوضوعة، هو      

ر لعامله املتخيل لكي ختلص إىل رؤية العامل لديه املتنيب، أما           ربطها باألفق الذي يرمسه الشاع    
ة ربط هذه الصور الدموية بطريقة ميكانيكية بالرتعة القرمطية، فانه  ال يضيف شيئا بالنسب             

  .3"، وإمنا سيكون فقط حتصيل حاصللفهم دالالت الشعر عند املتنيب
يعين بذلك انعكاسا مرآويا، إذا مل يؤرخ       فال  "         فشعر املتنيب يعكس لنا اللحظة الزمنية،     

، هذا الشعر هـو نتـاج       أهم األحداث ويصوغها صياغة شعرية    لعصره، وإمنا كان يلتقط     
لترسبات ومقروءات متنوعة، فنحن جند أصداء شعر الفروسية لديه، خاصة شعر عنتـرة،             

عة الدموية عند   الذي ميجد السيف ويفتخر بالقتل والتفنن فيه، وال بد أن نشري إىل أن الرت             
  .4"املتنيب تتفاعل مع نصوص الشعراء السابقني خاصة شعراء احلماسة والفروسية

 اختالف وجهات   إىل          وميكن القول أن اختالف الدارسني حول هذه القضية يعود          
النظر، واىل غموض املرجعيات املعتمدة يف حتقيق هذه املسألة؛ فالقدماء مل يشريوا إىل هذا              

                                                        
  .58عبد العزيز الدسوقي، ص:  أبو الطيب املتنيب شاعر العروبة وحكيم الدهر)1(
 .335حممد بن شعيب، ص. د: املتنيب بني ناقديه)2(
 .)www.almotanaby.sakhr.com  (املتنيب يف املناهج النقدية احلديثة، حممد آيت لعميم:  ينظر )3(
  .)www.almotanaby.sakhr.com(النقدية احلديثة، حممد آيت لعميم املتنيب يف املناهج :  ينظر )4(
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 املذهيب عند املتنيب، وإمنا وجدناه فقط عند الدارسني احملدثني، الذين ولعوا باحلديث             املرتع
عن األصول الفكرية والذهنية عند الكتاب والشعراء، ويبـدو أن عبـورهم إىل الـشعر               

  .كتخييل إىل الشخصية الواقعية كان سببا يف إثارة هذا النوع من القضايا
  : ـ قضية املرأة يف حياة املتنيب4

وهـو رسـول احلـب       وصدى الشاعر وفيض الوجدان،    ان العواطف،        الغزل ترمج 
  .ويرسم آماله واآلمه واملتحدث بامسه ألنه يصور أحداثه ووقائعه،

  هل أحب املتنيب؟: يأخذنا التساؤل بالقول وإذا انتقلنا إىل املتنيب وشعره،
 تطلع إىل اـد عاصـرة بـاآلالم         حالة"      إن حياة املتنيب العويصة اليت كانت دائما يف         

واألسفار اليت وجد نفسه مرغما عليها وكربياءه الشاخمة اليت جعلته أقـرب إىل االكتفـاء           
  .1"بنفسه عند العامل، كل هذا شغله عن املرأة وقضية احلب اليت تشغل غريه عن الرجال

لناس كلـهم فـال          فاحلب العابر الذي ال يعد واإلعجاب احلسن وهو األمر الذي مير با           
خيلو قلب من صبوة فما لنا بقلب شاعر عظيم ، كيف ال يفطن ملعاين اجلمـال ويـدرك                  
أسراره؟ أما ذلك احلب املكني النافذ الذي ميلك حواس احملب ويغلب عليها، ويفين اجلسم              

 أن مكانته الشعرية العالية     أوال" ويغرم السعري يف اجلوف، فهو ما أنفيه عنه وهذا ألنه يرى          
حلب نوعا من   ألزمته نوعا من الوقار والرزانة وادعاء احلكمة مما جعل اإلفاضة يف شعر ا            د  ق

ه، كما أن مشاغل املتنيب الكثري واهتمامه بالدفاع عن مركزه كشاعر           اللهو الذي ال يليق ب    
وإلعجابـه  , يف كنف فارس وملك كسيف الدولة قد جعلته يكرس شـعره ملدحـه أوال       

لصورة املثلى للعصر، مث من ناحية أخـرى باعتبـاره وسـيلة     ابالشديد به كفارس حس   
الشاعر العظيم الذي صور معارك سيف الدولة وجمده قد انطوى عن عواطـف جاحمـة               

 يفرد هلـا القـصائد      يمتأججة، الشك أن املتنيب مل جيد الوقت وال الزمن وال الفرصة لك           
  .2"كاملة

                                                        
  .18، ص1982، سنة 2 مصر، ط-حممد أبو سنة، دار املعارف:  دراسات يف الشعر العريب)1(
 .19حممد أبو سنة،  ص:  دراسات يف الشعر العريب)2(



  .                                                         شخصية املتنيب وشعره عند طه حسني: الفصل الرابع

 122

ذ صغره للهو والعبث، فقد قيل له وهو               عاش املتنيب حياة جد وصرامة ومل يستجب من       
  :، فرد بقوله)الشعر املتجعد يف الراس( يف املكتب، ما أحسن هذه الوفرة

  الِقتالْ يوم الضفْريِن منشورةَ ... ترى حتى الوفْرةُ تحسن ال
  1السباِل وايف لـك ِمن يعلُّها ... دةًـْصع معتقٍل فَىت لىـع

 يعاقر الشراب اال جماملة جللسائه من األشراف واألمراء واحلب فيـه، فيقـول يف   كما انه مل 
  :ذلك

  2األلَِم غايةَ تراه النفُوس فيما   لذّتها كيف نفسي خاِلِق سبحانَ
  :وهو القائل كذلك
  وبيين بيين تحلْ فلم صحوت    اليديِن أرعشِت الكأس ما إذا

ترهج فّى الذّهِبك اخلَمرمري    املُصن ماُء فخزِني م3كاللُّج  
  .وقد قصد بقوله بيين وبيين بينه وبني عقله

          إن غزل املتنيب مل يأت إال يف مقدمات قصائده ، أما ما رآه األستاذ حممود شـاكر                 
دولة جعل امتناع املتنيب من العودة إىل سيف ال       " حبب املتنيب خلولة أخت سيف الدولة بأن        

بعد أن استدعاه وأرسل إليه ولده األمري سعد الدولة، وبعد أن نبـت بـه ارض العـراق                
وتبارى يف جترحيه علماؤها ويف التشهري به شعراؤها مطاوعة منه لقلبه الذي آثر البعد عـن   
زيارة أمكنة كانت فيما مضى ملهى شبابه ومسرح غرامه، وبعد أن خلت تلك اليت بادهلا               

  .4، ويعقب حممد شعيب على هذا الكالم بأنه جمرد أوهام"لوفاءالود وقامسها ا
        إن غزل املتنيب الذي وجدناه يف شعر املتنيب غزل ليس فيه ولعة وعاطفة قوية بقدر ما                
جند حسن صنعة املتنيب فيه وقوة شاعريته من معىن لطيف وصياغة رائدة، وقد وجدت فيه               

  .قليه وشغف فؤادهأيضا فلسفة املتنيب وحكمته ال لوعة 

                                                        
   .11 الديوان، ص)1(
  .498  الديوان، ص)2(
  .84 الديوان، ص)3(
 .324حممد بن شعيب، ص. د:  املتنيب بني ناقديه)4(
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        أما ما يراه طه حسني يف هذه املسألة فكان خمالفا لألستاذ حممود شاكر، فال جيد طه                
حسني يف شعر املتنيب شواهد قوية على احلب والغرام، بل إن منهجه يف احلياة وما عـرف                 

مظنـة  به من خشونة الطبع وصعوبة امللمس وتوقر النفس جيعله مبنأى عن الغرام بعيد عن               
اهلوى، فريى يف القصيدة اليت ألفها يف رثاء خولة أخت سيف الدولة، واملتـنيب حينئـذ يف      

  :الكوفة اليت أوهلا
  1 ِبنسالْ أكْرِم عن  ماايةًـِكن ... أَِب خيِر ِبنت يا أٍَخ خيِر أُخت يا

اجب ووضا بـاحلق، ال  ومصدر ذلك فيما أن املتنيب قال أكثرها أداء للو :"     فيقول معلقا 
استجابة للعاطفة، وال إعرابا عن الضمري، فهو قد جلأ فيها إىل فنه وعقله أكثر مما صـدر                  

  .2"عن قلبه وشعوره، ومن هنا حنس فيها كثريا من الربد
من احلب الذي امتحنـه الـدهر       "         إن رثاء املتنيب خلولة يف قصيدته البائية ما تصوره        

 هنا احلنني املتصل بني الصديقني وما أرى أن هذه القـصيدة تـدل              فثبت لالمتحان، ومن  
  . املتنيب وهذه الفقيدةنعلى صلة قريبة أو بعيدة ، وعلى شبه صلة قريبة أو بعيدة ع

        وكل ما ميكن أن يفهم منها أن الشاعر يتحدث بأن هذه الفقيدة برته، وأحـسنت               
اد وأهل األدب، وقد يكون هذا حقـا،  لقص انإليه عن بعد، كما كانت حتسن إىل غريه م      

وقد يكون كالم شاعر، والفرق عظيم على كل حال بينه وبني رأي من رأى أنه قد كان                 
  .3"بني الشاعر وبينها حب أو ما يشبه احلب

        إن النشأة الطامعة يف امللك باحلرب والقتال أبعدته عن هلو اخلمر باملعـاقرة أبعدتـه               
ومهاً من األوهـام يـساير بـه     " غرام، فكانت املرأة يف حياة املتنيب       كذلك عن العشق وال   

، ألن اقتفاءه أثـر أيب      4"األقدمني يف عمودهم الشعري ويرسم خطاهم يف منهجهم الفين          
متام ومقامه يف البادية وتعصبه للعرب حبب إليه أتباع سنن الشعراء األقدمني ، ولقد كان               

                                                        
  .433 الديوان، ص)1(
  .206طه حسني، ص  :  مع املتنيب)2(
 .214، 213طه حسني، ص  : مع املتنيب)3(
  .327حممد بن شعيب، ص. د: املتنيب بني ناقديه) 4(
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 حييد قيد شعرة عن عمود الشعر املأثور        أنشعراء يودون   من العلماء وال  املتنيب  معظم حساد   
فيهجموا عليه بالنقد والتجريح ويأخذونه بالزراية والتقبيح ، ومن أحق من املتنيب بإحيـاء              

  .مسة العرب يف شعرهم وهذا العريب حلما ودما والبدوي ثقافة ورواية
  شعــر املتنيب عند طه حسني:  ثانيا

  :الكوفة وشعر الطفولة  ـ 1
ي ذ حسني ال  هالدكتور ط يؤكد املؤرخون على أن املتنيب قال الشعر يف صباه، ومنهم                 
  :  قسمني إىليت قسمها للك من خالل معرفته اذأكد 

أحدمها ينبئنا به الرواة، وأنا أقف منه موقف التحفظ واالحتياط، ولكـين  ال أمهلـه وال                 
  .ألغيه

ظ لنا ديوانه من شعر الصبا، وأنا أطمئن إليه اطمئنانا          واآلخر ينبئنا به املتنيب نفسه، فيما حف      
  .1 من غري تفكريإليهي ال يصدق كل ما يلقى  ذ الناقد الذه أخذما، وآختا

جمهولة بالطبع كطفولة غـريه     " فهي طفولة    أما عن طفولته فقد اكتنفها الغموض،            
لة من حيـاة املتـنيب      ه املرح ذ، وقد رد غموض ه    2"ين عاصروه أو سبقوه   ذمن الشعراء ال  
  .أسرتهلغموض أمر 

ي جعل طفولة الشاعر بدايـة لـه،        ذرسم طه حسني مسارا لتطور الفن الشعري ال             
 يف االبتـداء    فاألصـل :" ه املرحلة هو التقليد والتصنع، يقول طه حسني         ذواهم ما مييز ه   

ـ     ذالفين التقليد حبيث يقلد املبتدئ واحدا من ال        يزاولـه يـتلمس    ي  ذين سبقوه يف الفن ال
  .3"نفسه

  . الصغر، ولكنه ليس له قيمة خاصة حسب طه حسنيذ للشاعر مناإلبداعيةفجعل العملية 
ي نـستطيع أن    ذالشيء ال "طوعات قاهلا يف صباه، ولكن    ـخلف لنا ديوان املتنيب مق          

  :ا الشعرذثالث خصال تظهر لنا يف ه "حنققه هو أن 

                                                        
  .36طه حسني، ص  : مع املتنيب)1(
 .36طه حسني،  :  مع املتنيب)2(
  .38طه حسني، ص  : مع املتنيب)3(
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الفن الشعري، يتأثر مبا كان حميط املدرسة، أو ما كان          أن الصيب مقلد يف     :  األوىلاخلصلة  
  . ومن شعر املعاصرين الذين سبقوه بوقت قصرييسمع فيها من شعر القدماء

  .  صيب متشيع للعلويني، متأثر بآراء الشيعةرأن هذا الشعر شع:واخلصلة الثانية 
مـور القرامطـة   أن هذا الشعر شعر صيب مل يكن بعيدا كل البعد عـن أ           : واخلصلة الثالثة 

  .وأخبارهم وعن كلفهم بسفك الدماء، وشغفهم باحلروب والغارات
أن هذا الصيب كان طويل اللسان شيئا ما، مـستعدا اسـتعدادا حـسنا              : اخلصلة الرابعة 

  .1"للسخرية مث اهلجاء
"      وقف طه حسني على الديوان وخاصة املقطوعات ال ليدرسه يف ذاته، وإمنا ليقـف               

  .2"ور حقا كل هذه اخلصال اليت أحصيناهاحلظة لنرى أتص
ـ  من الشعر يف صـباه،        ما قال       وهنا نقف على بيتني حيدثنا الديوان بأما أول        ربز لن

  :آليات القراءة اليت تتبعها طه حسني، يقول املتنيب
  بأيب من وددته فافترقـا    وقضى اهللا بعد ذلك اجتماعا

  3تسليمه علي وداعـا حـوال فلما التقينا    كان افافترقن
      فيبدأ الدكتور طه حسني بنثر البيتني، وما تريده الفكـرة الـشعرية، مث ينتقـل إىل                

وأكرب الظن أن الفكـرة الـيت       :" الكشف عن الدافع الذي كان وراء هذين البيتني فيقول        
محلت الصيب على أن ينظم هذين البيتني هي هذه اليت توجد يف الشطر األخري من البيـت                 

  .4"لثاين وهي كان تسليمه علي وداعاا
 كلمـة   ن     وهنا حـكم مسبقا على هذا الشعر بالتكلف والتصنع واالحتذاء، فريى أ          

نابية قلقة مكرهة على االستقرار يف مكاا اليت هي فيـه، أراد            " يف البيت األول    ) وددته(

                                                        
  .37،38طه حسني، ص :  مع املتنيب)1(
 .38طه حسني، ص  :مع املتنيب  )2(
  .7 الديوان، ص)3(
 .38طه حسني، ص  : مع املتنيب)4(
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ذا املعىن وتالئــم   أحببته فلم يستقم له الوزن فالتمس كلمة تؤدي له ه         :  يقول أنالصيب  
  .1"هذه ) وددته(هذا الوزن فلم جيد إال 

"     وبعد انتهائه من مرحلة التعليق على النص الشعري، ينتقل إىل احلكم عليه، فيقـول               
وسواء أكان هذا الشعر جيدا أم رديئا مستقيما أو ملتويا ، فإين أجد يف نفسي حبـا لـه                   

ف الذي يذله هذا الـصيب الـذكي، حـىت هـذين     وميال إليه، ألين أمتثل هذا اجلهد العني 
  .اتسم حكمه بالتأثرية واالنطباعية، وهنا 2"يتني ـالب

 ة    يصدر طه حسني يف أحكامه عن العاطفة ال عن الفن، ومثل هذه االستجابة االنطباعي             
حتول دون تقييم اجلانب اجلمايل يف النص، ويذكر ج طـه حـسني بتلـك األحكـام                 

  .3"ان يصدرها النقاد العرب القدامى يف الطور الشفوي للنقد االنطباعية اليت ك
  .كما قرأ وعلق على ثالث أبيات قاهلا املتنيب يف حداثته، بنفس الطريقة السابقة

  :، وهي قوله لبيتني قاهلما الشاعر يف املكتبانتقل بعدها
  الْالِقت يوم الضفْريِن منشورةَ ... ترى حتى الوفْرةُ تحسن ال
  4 السباِل وايف لـك ِمن يعلُّها ... دةًـْصع معتقٍل فَىت لىـع

 هذين البيتني جزالة مطبوعـة ال        يف ولعلك تالحظ معي أن   :"      فيقول طه حسني معلقا   
 ولكـي مل  .تالحظها يف األبيات السابقة، وأما بريئان الرباءة كلها من الصنعة والتعمـل          

ا رويتهما ملا يصوران من نزاع هذا الـصيب احلـدث إىل احلـرب     أرومها هلذا وحده، وإمن   
  .5"ورؤية الدم املسفوكوالقتال، 
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جتـاوز  "         وميكن القول أن الشاعر الصيب مترن على قول الشعر، ونظم الكـالم بـل       
رياضة النفس على إجادة النظم إىل التماس اهلجاء املمض والسخرية الالذعة، واىل ترتيـب   

  . 1"ليفه و محايته من االختالط واالضطراباملعىن وتأ
 طه حسني يصدر أحكاما عامة على النص دون الوقـوف علـى   مما سبق        ما يالحظ  

مكوناته، حبيث يبحث يف األبيات عن مدى تصويرها لنفسية الشاعر وبيئته، فاملبدأ الثابت             
 تصويره لبيئة الشاعر    تركيزه على إبراز مرآوية هذا الشاعر ومدى      " يف قراءة طه حسني هو    

ونفسيته، باإلضافة إىل أنه يصدر أحكاما متنافرة حول شعر هذه املرحلة ، فمرة جند املتنيب               
إن هذه  . متكلفا متصنعا ومرة جند شعره مطبوعا ومرة جنده يتصرف يف الكالم كما جيب            

قـد،  األحكام غري منسجمة ، وقد يرجع ذلك إىل اجلهاز املفاهيمي الذي يصدر عند النا              
 مث  ،القراءة األفقية للقـصيدة بيتـا بيتـا       (حبيث يتجاوز فيه الطريقة الكالسيكية يف النقد        

 مع الرتعة االنطباعية اليت تصدر عن العاطفة        ،)الوقوف على العناصر اجلزئية املكونة للنص       
  .2"، إضافة إىل التمسك مببدأ مرآوية األدب )قع االجتماعيادون تعليل أو تفسري للو

 له حظه من الشعر، ومت له حظه من القرامطة، ومن القوة              ومجلة القول أن الشاعر مت          
البدنية أيضا، كما يرى طه حسني، ويذكر لنا قصيدة طويلة للمتنيب، ميدح ا رجال رمسيا               

استكمل حظه من القـدرة  "  واليت رأى فيها أن الشاعر قد   – حممد بن عبد اهللا العلوي       –
  : بدأها بقوله اليت ، و3"ر له من النبوغ يد، وانه مل يبلغ بعد ما قدعلى نظم الشعر اجل
  4خردها عنك بانَ ما أبعد ... أغْيدها سباك بداٍر أهالً

، قسم الوصـف    )بيتا12( قسم للغزل   :       فقد قسم طه حسني القصيدة إىل ثالثة أقسام       
  .ه للشعر املنهج التقليديلمدح، وهنا سلك طه حسني يف قراءت، قسم ل) أبيات4(
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 تعليقه على اجلانب اإليقاعي للقصيدة، فريى أا قائمة على البحر الـشعري    د     وركز عن 
لقصيدة واليت تظهر فيه السرعة واالحندار، وتتدافع فيه أبيات ا        "الذي اختار املتنيب لقصيدته     
فية الـيت اختارهـا      ولعل مصدر هذا اإلحساس أيضا هذه القا       وألفاظ البيت تدافع املوج،   

الشاعر، واليت مجعت بني خصلتني ظاهرتني أحدمها املتانة والقـوة، واألخـرى الرحـب       
  .1"والسعة

      وخيلص بعد ذلك إىل إبراز القوام الفين لشعر املتنيب، بوجود خصلتني مهـا املطابقـة               
  . واملبالغة، واليت جيمعهما حينا ويفرق بينهما حينا آخر

 من اجلمال نراها فاترة يف الطـور األول مـن            يستخرج منها فنون   ملطابقة        فريى أن ا  
   كلما استكمل الشاعر حظه من القوة فنونا من اجلمال تـؤثر        شعره، ولكنها تقوى وتشتد 

يف العقل والذوق، واحلس مجيعا فتنشئ شيئا من املوسـيقى اليـسرية احللـوة يف أكثـر                 
  .2"األحيان

فهو قوي احلـس،    " ت طابع تصويري ؛ فهي تعكس طبيعة املتنيب               أما املبالغة فهي ذا   
  .3"حاد املزاج، عنيف النفس، مندفع حبكم هذا كله إىل الغلو واإلسراف

       ويرجع طه حسني االهتمام اتني اخلصلتني إىل أن املتنيب كان يقلد شـعراء القـرن               
  .الثالث الذين تكلفوا بالبديع

شعر مقلد فيه للشعراء الـسابقني، وهـذه        "  نظر طه حسني بأنه     يف        اتسم شعر املتنيب  
 التـاريخ األديب، وهنـا      لشاعر، وهذا التصور الذي يبىن على     املرحلة تتقدم فيها شخصية ا    

حيدد طه حسني جودة الشعر مبدى متثيله لشخصية الشاعر، وهذا احلكم غائب يف قصيدة              
جلهة الظنية اخلالصة، فان هلا داللتها القيمـة        تقليدا صرفا من ا   " املتنيب، فجعل هذه احملاولة     

  .4"من اجلهة التارخيية
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يفسر الـشعر   "       إن ما ميكن استخالصه من قراءات طه حسني لبعض أشعار املتنيب انه           
، فهو يهتم بالبناء اخلارجي للنص، ال يبحث عـن          )اثر مدرسة املرصفي  (مبقوالت تقليدية   

 بينها، كما انه ال يهتم باخلطاب الشعري يف ذاته، وقيمـة       العالقات الناظمة واملتفاعلة فيما   
  .النص تتحدد من خالل تصويره للشخصية والواقع

  : الرحلة إىل الشام وبداية النضج الفين _2
ن القصائد اليت قاهلا بني خروجـه   عن تأرخيية قصائد رحلة الشام، أل        تساءل طه حسني  

بأن " م األول من ديوانه، ورجح الرأي القائل        من بغداد ودخوله السجن منشورة يف القس      
        ا مر الشاعر ا، مل ينفق فيها إال الوقت الذي مكـن  إقامة املتنيب يف بغداد مل تطل، وإمنا مر

له من أن يتهيأ للرحيل إىل الشام، ألنه مل يكن آمنا يف بغـداد كمـا مل يكـن آمنـا يف                      
  . نفسهىخوفا عل، وهذا ملذهبه القرمطي الذي كان خيفيه 1"الكوفة

أطلق على األوىل الطريقة النفـسية،      :       اتبع طه حسني يف توقيت هذه القصائد طريقتني       
طبيعة احلياة العقلية والشعورية اليت كـان حيياهـا      "وهذه الطريقة تؤرخ للقصائد من خالل       

قرمطي  وفه، وهذه الطريقة ركزت على اجلانب العقائدي،        2"املتنيب قبل أن تلم به الكارثة       
  .يف الكوفة، شيعي يف بغداد، مصطنعا احلذر

فالظـاهر أن   "تركز على اجلانب اجلغرايف، وهي اليت يفضلها طه حـسني،         : والطريقة الثانية 
املتنيب قد خرج من بغداد متابعا طريق اجلزيرة حىت انتهى إليها، فأقام فيها ويف مشال الشام                

 مخـسة   إىلائد، فقسم شعر هذه املرحلة      فعنصر البيئة ظاهر يف توقيت هذه القص      . 3"دهرا
  :مراحل

   الشامل ما قيل يف اجلزيرة ومشا-1
   شعره يف الالذقية-2
   شعره يف طرابلس-3
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   ما قيل حني كان يستعيد الثورة يف البادية-4
   شعره يف السجن-5

ذهب فاآلراء القرمطية ظاهرة فيه، وامل    "       تعترب هذه املرحلة مرحلة امتداد لشعر الطفولة،      
 للقدماء، وأليب متام خاصـة،      دالفين الذي ابتدأ الفىت به شعره، ظاهر فيه كل الظهور تقلي          

واعتماد ظاهر على الطباق واملبالغة يسرف فيما إن استعصت عليه القرحية، ويقصد فيهما             
  .1"إن واتاه الطبع

قدم ملكته الفنيـة    وت"         إال أن هذا ال ينفي وجود منو يف األلفاظ واملعاين واألساليب            
، وازداد نضجه الفين يف الالذقية، وفيها قال قصيدة هـي           2"حنو الرشد والنضج شيئا فشيئا    

 رأي طه حسني، ألا مجعت بني خـصلتني األول          بسحبأروع ما قال الشاعر يف املديح       
سياسي؛ ألنه الشاعر صرح مبذهبه السياسي، الذي هو أعم وأمشل من القرمطية والتشيع،             

 أن جيمع كلمة العرب وان يعود إليهم ملكهم وسلطام، وان يرد غري العرب مـن                "وهو
ومنها هـذه   . 3"اخلدم والرقيق إىل طورهم الذي كانوا فيه حىت كان امللك عربيا صحيحا           

  : اليت يقول فيهااألبيات
قعاٍف أح ِعكمبد مثُ    اِهلمهداً شيٍء أحدا ع مالِقد  

  عجم ملُوكُها عرب تفِْلح      وما املُلُوِكب الناس وإنما
  ِذمم وال هلُم عهود وال     حسب وال ِعندهم أدب ال

  غَنم كأنها بٍدــبع ترعى       أُمم وِطئْتها أرٍض بكُلّ
خِشنتسي اخلَز حني هسلْمى وكانَ   يرببظُفِْرِه ي 4القَلَم  

ا الثاين فظهر يف قدرته على الوصف والرباعة يف تصوير الطبيعة، هذا الوصف يربز مكامن               أم
  :القوة فيها، ومنها قول الشاعر
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الكِك مل لَوةَ أترريحوالـ الب    رويفٌء ـغوماؤها د ِبمش  
جةً الفُحوِل ِمثْلُ واملَوبدزم        ِدرهِبها وما فيها ت قَطَم  

  1اللُّجم تخونها بلٍْق فُرسانَ    تحسبها احلَباِب فَوق طّريوال
 يف مدحه أليب الفـضل      – حبسب طه حسني     –       كما أظهر انتماءه للمذهب القرمطي      

الكويف، ولكنه أخفى قرمطيته بعد ازام القرامطة، وخروجهم من الكوفة واـزامهم يف             
وأنا اعتقد أن الفىت أخفى قرمطيته بعد       :" يقول طه حسني  العراق، وعودم إىل البحرين،     

ازام القرامطة، واعتقد أنه ذهب إىل الشام مغامرا، وداعيا إىل املذهب القرمطي، ولكنـه              
  .2"تعلم احلذر واالحتياط

     سجن املتنيب سنة ثالث وعشرين سببها الردة واخلروج على السلطان، والتحريض على            
سلطان، وديوانه مل يرو لنا من شعره إال القليل، أمـا شـعره بعـد     تسليط السيف على ال   

  : القيس والفرزدق، كقولهئخروجه من السجن فجاء فيه مقلدا للسابقني كامر
  فمسلَم مهانٌ أم نفسي فتسكُن   مكْرم الفَراديِس أُسد يا أجارِك
  وِمنهم ومنِك صِل ِمن اِذرـأُح       كَثريةٌ عداةٌ وقُدامي ورائي
  أعلَم املَعيشِة اِبـبأسب فإني    أُريده ما على ِحلفي يف لِك فهلْ
  3 مـوأغْن تغنِمني اـِمم وأثْريِت   ٍةـِوجه كلّ ِمن الرزق ألتاِك إذاً

ب فهل أحسست يف البيت الثاين ما أحسه أنا من امتالء قل          :"  فيقول طه حسني معلقا         
  .الشاعر بالوحدة والعزلة والفراغ، إن صح أن متأل القلوب ذه األشياء

 وقد أطبقت   ةرآه يف هذا البيت وحيدا شريدا يف األرض الواسع        أ      وهل رأيت الفىت كما     
وهل أحسست يف هذين البيتني األخريين ما أحسه أنا من هذا           ... عليه ظلمة الليل العريض   
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ة، ومن حزن الفىت ألنه مل جيد من الناس من يعينه على حتقيق             ضالنقد الالذع واحلسرة املم   
  .1"آماله فإذا هو يود لو وجده بني هذه األسود الزائرة الكاسرة

        رحل الشاعر إىل اإلقامة بأنطاكية، بعد أن وجد أن االستقرار يف حلب غري آمـن،               
ال " فيها كان مدحا معادا    ، لكن شعره   والعباسيني دينيياإلخشألا كانت موضع نزاع بني      

جتديد فيه وال تغيري، وال صدق فيه وال إخالص، إمنا هو شعر يباع، وجيهـد الـشاعر يف                  
  .2"تزيني سلعته وحتسينها فيبلغ من ذلك بعض ما يريد حينا، ويعجز عنه يف أكثر األحيان

 لنفـسه         أضف إىل ذلك انه يف هذه املرحلة قسم القصيدة بينه وبني ممدوحه، فيتخـذ             
الشطر األول يشكو فيه، ويذم الزمان والناس صراحة، أو يرمز فيـه بـالغزل إىل هـذه                 

  .الشكوى
       يتساءل طه حسني حول األسباب اليت كانت تنقص الشاعر للوصـول إىل درجـة              
النبوغ، فيحاول أن يرد ذلك إىل شيئني مها حياة راضية تشحذ العزم وحتي األمل، واآلخر               

  .بيئة مثقفة
لغربة، أما البيئـة        فلم تكن حياة املتنيب يعرف الراحة بقدر ما عرفت القلق والترحال وا   

، وهنا ام طه حسني     3" مشال الشام  تتح للمتنيب أثناء إقامته األوىل والثانية يف      " الثقافية، فلم 
ـ                 :" سنيبيئة الشام يف أا أبطأت النبوغ لدى املتنيب ألا مل تكن بيئة مثقفة، يقول طه ح

وحاول أن ينضج يف الشام فأدركه البطء، ودب إليه كثري من الفساد، وظهر فيه تكلـف                
  .4"مميقته الذوق العريب الصريح، وال جنده حىت عند أشعر الشعراء تكلفا هو أبو متا

       إن عوامل النبوغ لدى طه حسني تتمثل يف العوامل اخلارجية خاصة عامل البيئة، ومل              
 احمليط، ولو نظرنا إىل بيئة الشام       عة كل فرد اليت متيزه عن غريه يف تعامله م         ينظر إىل خاصي  

لوجدنا أا أجنبت اشعر الشعراء كايب متام وأبو عبادة البحتري الذي ذهب من الـشام إىل        
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بغداد ناضجا، وديك اجلن الذي نبغ يف بيئة الشام وذاعت شهرته فيها ورفض املغادرة إىل               
  .بغداد

 التصوف، فقال الـشاعر    بل املتنيب بالقاضي االوراجي الذي كان يذهب مذه                اتص
 –  حبسب طـه حـسني     -قصيدته اهلمزية يف مدح القاضي االوراجي، فتندرج القصيدة         

القصيدة الوحيـدة   " ضمن الطور الذي وثب فيه الشاعر إىل توجه آخر من الشعر، فهي             
ضي ممدوحه، وهي من هذه اجلهـة قيمـة،         اليت يعمد فيها الشاعر إىل املذهب الرمزي لري       

ألا تبني عن علم املتنيب، يف اخلامسة والعشرين من عمره، مبذاهب املتصوفة يف الكـالم،               
. 1"ومنهجهم يف الرمز واإلحياء، وألا تظهر لنا الشاعر الفين، وقد ملك ناصية الفن حقـا         

  .كما الءم فيها بني جهد العقل وجهد الفن
ب فن الشاعر يف طربية عند بدر بن عمار، فعند هذا األخري وجد الشاعر                     بعد ذلك وث  

احلياة اهلادئة ووجد البيئة املثقفة الناقدة، فلم يلبث أن أحس اثر األمرين مجيعا، وان وثـب          
فنه يف أشهر قليلة يف الرقي ما مل يبلغه من األعوام األربعة اليت أقامها يف مشـال الـشام،                    

 ومن البهجة واجلمال، حبيث ختلط األمـر علـى   ل من الروعة واجلال   يف ظل بدر  " فاحلياة  
  .2"الشاعر، فخيل إليه مرة أنه يف حلم، وخييل إليه مرة أن الزمان قد جتدد

قد أرضى بدرا   " أنه         يرى طه حسني يف الشعر الذي قاله املتنيب يف مدح بدر بن عمار              
 ظهرت واضحة   نأسد، مث مل تلبث آثاره      كل الرضا، وأثار يف النفوس حاشيته شيئا من احل        

  .3"كل الوضوح
  : كيد للشاعر، وذل وانكسار يف النفس _3 

       حاول الوشاة إن حيولوا عواطف األمري بدر عن املتنيب، حتويال تاما، ممـا جعـل أبـا      
الطيب يتعرض حملن من األمري أو من احلاشية تريد تقييده بإرادة األمري، فيصور طه حسني               

تنيب يف هذه املرحلة اليت قضاها جبوار بدر بن عمار، ذليال ال هم له إال بـذلّ كربيائـه                   امل

                                                        
 .119طه حسني، ص:  مع املتنيب)1(
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قد عرفه يف طربية،     نفسه  قرارا بالفرار إىل صديق،كان        للسادة والقادة واألمراء، فاختذ يف    
د املُري اخلراساين، ويرى طه حسني أن املتنيب عند مغادرته بدرا قد مجع             يدعى علي بن أمح   

فهو قد أحس الذل  وانكسرت له نفسه، واحتمـل مـا مل             : ه خصلتني متناقضتني  يف نفس 
  .1"مث هو حيس كأن نفسه األوىل قد ثابت إليه.. يتعود أن حيتمل من الضيم

     فصور لنا الشاعر االضطراب ااور لليأس الذي كان يتخبط ما يف ذلك الوقت، من              
  :قوله نزف للكربياء، وأمل من ازدراء الناس له، ب

  ينام ال محاِرٍب أو مدِرٍك             يضام ال ملَن إالّ افِْتخار ال
ماً لَيسزا عم ضرُء مفيِه املَر      اً لَيسمما ه عاق عنه الظّالم  

  2األجسام بِه تضوى ِغذاٌء ـِه    جاِنيـ ورؤيةُ األذَى واحِتمالُ
والشاعر يف هـذا الكـالم صـادق اللهجـة       :"  األبيات بقوله   فيعلق طه حسني على هذه    

  .3"حتس يف شعره أن فؤاده يتقطر دما، وان صدره يغلي غيضا وحنقا.حقا
      وعاد املتنيب بعد فراقه لبدر إىل حياة التشرد والقلق ثانية، وعرب عن ذلك أصدق تعـبري                

 عند بدر الـيت منـها هاتـه         يف رائيته اليت هجا ا ابن كروس األعور أحد الكائدين له          
  :األبيات

  البصِري ِنصف فيا تفخر وإن   أعمى ِنصف يا كَروٍس ابن فيا
  وِرــع غَري اـّألن اـوتبِغضن     لُكٍْن غَري اـألن اـتعادين
فلَو جى امرأً كنتهنا يوجه    ولِكن ضاق رن ِفتسي ع4ِرـم  
ـ 330 يف الشام، ففي عام      دينيياإلخش أوساط            قصد املتنيب  م ، أصـبح    941/هـ

حممد اإلخشيدي نائب حاكم مصر وفلسطني مستقال عن بغداد وساد حكمه كـذلك يف         
 خاصة، مث بابنه،    دينييوباإلخش الفرات، فتعلق املتنيب بوجهاء الساللة الوليدة،        سورية حىت 
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، وهنا جند طه حسني يرجح      دينييشاإلخوأخريا بابن أخيه احلسن، إضافة إىل بعض عمال         
، وهنـا   1، ومل يطمع إىل لقائه، عكس ما قاله األستاذ بالشري         دينيياإلخشأن املتنيب مل يلق     

ذكر طه حسني مخس قصائد للشاعر اعتربها من جيد شعره وأرقاه، وتعامل مـع هـذا                
يت راقته مـن    الشعر كسابقه، فإنه مل حيلل هذه القصائد وإمنا اكتفى منها ببعض األبيات ال            

الناحية املوسيقية، أو اليت حتمل بعدا سياسيا، أما القصيدة البائية اليت ميدح ا علـى بـن                 
حممد بن يسار بن مكرم التميمي واليت رجح فيها انه من رجـال احلـرب وقـسمها إىل               

  .ين زوصف احلرب وقتل لألعداء وقسم لغنائه احل: قسمني
ظهر يف أعني الناس كأنه أعجوبة الزمان، وظهر حبمايـة          ىل الرملة بفلسطني اليت ي            وا

أمريها ولكنه مل يلبث عنده طويال، ومدح أمريه بقصيدته امليمية واعتربها طه حسني مـن               
ناء أدىن  نسيب مصنوع متكلف، وغ   : ثالث أقسام د شعره، وقد قسمها طه حسني إىل        جي

  .إىل الفخر، مدح ال بأس به
مريه يف الرحيل فأذن له، فوصل إىل طـرابلس قاصـدا مشـال                  وقد استأذن الشاعر أ   

، فأقـام   2"خمافة أن يطلـب فيؤخـذ       "  اجلنوب،   إىلالشام، ولكنه فر حبسب طه حسني       
 الشام، فاستجار بعلي بن صاحل الروذ بـاري         إىلبدمشق يريد األمن كي يستأنف رحلته       

قية واإليقاعية، وبعد التعليـق     واىل دمشق بقصيدته الزائية، فوقف عندها من الناحية املوسي        
  .3"شعويب صريح" على بعض مقطوعات الشاعر يصل إىل أن املتنيب 

       واجته بعد ذلك إىل انطاكية، وديوانه خيربنا بأنه نزل ببعلبك عند حاكمها علـي بـن     
عسكر، الذي أكرمه، وطرح طه حسني قضية ربط رقي الفن وتطوره بتـوفري احلمايـة،               

 يستطع أن يرقى بفنه إال يف ظل حام حيميه ويعطف عليه، وهو مل يستطع               فهو مل :" فيقول
أن يعيش عيشة الشاعر املنتج املرتقي بفنه شيئا فشيئا إال يف كنـف األشـراف والـسادة           

                                                        
  .159رجييس بالشري، ص : ب املتنيب، دراسة يف التاريخ األديب  أبو الطي)1(
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واألمراء، كأنه النبت الطفيلي ال ينمو وال يزهر إال يف ظل الشعر الـضخام املرتفعـة يف                 
  .1"السماء

  :والوثبة األخرية  يف جملس سيف الدولة -4
       اعترب طه حسني مرحلة اتصال املتنيب سيف الدولة من أطول املراحل يف حياة الشاعر،              
فقد مكث عنده تسعة أعوام، وفيها رفعته إىل قمة الفحول من شعراء العرب، ألنه متكـن                

ـ   " من آليات الفن مبقدرته على التصرف يف صياغة األلفاظ واملعاين          ة وأثبت شخصيته قوي
  .2"واضحة ممتاز من غريها، وأصبح مرآة لنفسه ال أليب متام وال للبحتري

       يالحظ طه حسني على شعر هاته الفترة انه متيز بالكثرة والتنوع، أضف إىل ذلك انه               
خلق فنا جديدا من فنون الشعر وهو وصف اجلهاد بني املسلمني والروم من ناحية اإلطالة               

  .هاديف الوصف واملشاركة يف اجل
 وعرضة حلـساده للظفـر برضـا     ا مستمر ا لغذاء عقله ونقد   ا       تعترب مدينة حلب مكان   

 وإذن فمن احلق على املتنيب لنفسه أن يعىن بفنه أشد العناية وأدقهـا، وان ينتفـع                 ،"أمريها
بكل ما حوله لتصبح هذه العناية خصبة منتجة حقا وقد فعل املتنيب من غري شك، فتـأثر                 

 وذوقه ذه البيئة اجلديدة وظهرت آثار هذه كله يف شعره الذي قاله يف هذا               عقله وشعوره 
  .3"الطور

 وجدت فيه حسب طه حـسني نـار         ، املتنيب للجهاد بني املسلمني والروم           إن وصف 
تضطرم، وال تكاد متس قلبك حىت تشيع فيه، وعند مدحه لسيف الدولة يـصور املـشهد             

  . والروم أيضاوهو معه، ويصور مجاعة املسلمني
      ويقف طه حسني عند قضية التذوق اجلمايل للشعر، فريد على األستاذ بالشري بعجـزه              
أن يصل إىل درجة فهمه لذلك الوصف، وما حتركه يف نفسه من انفعـاالت ومحاسـة،                
ويرجع ذلك إىل جنسيته الفرنسية، واختالف املنهج والطبع، واىل نزعته املسيحية، وقـد             
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 بالشري جعل الشعر احلماسي شعرا قصصيا مثل اإللياذة واألوديسة، غري أن            حاول األستاذ 
طه حسني مل يقبل ذه املقارنة منطلقا من إدراكه للفروق بني األجناس األدبية، فيعتـربه               
هذا النوع الشعري شعرا محاسيا له عناصر الشعر القصصي، لكنه يشتمل على ميزة أخرى              

  .ظة، وال بعض حلظةوهو أن الشاعر ال ينسى نفسه حل
       كما متيز خبصلة رابعة يف هذه املرحلة، وهي ظهور شخصية الشاعر من خالل شعره،              

فأصبح مرآة لنفسه ال أليب متام وال للبحتري،        :" فحقق هلا الثبات والقوة، يقول طه حسني      
 أو وأصبحنا نستطيع أن نقرأ القصيدة من شعره، إا قصيدته مل يتأثر ـا هـذا الـشاعر    

  .1"ذاك
        وجند املتنيب قد وجد عناصر الرقي الشعري يف عنصري البيئة، ذات راحة ونعـيم ،               

 سيف الدولة املثقف الناقد والقصائد اليت قيلت يف تلك الفترة           إىلوبيئة مثقفة ناقدة، إضافة     
يف  لقاء لـه     أولبدأها طه حسني بالقصائد املدحية اليت مدح ا الشاعر سيف الدولة يف             

  :حلب، مطلعها 
  2 ساِجمه أشفاه والدمع تسِعدا بأنْ   طامسه أشجاه كالربع وفاؤكُما

          بدأ طه حسني حتليله للقصيدة مبطلع بينها بالوقوف على االلتواء والتعقيـد الـذي          
تعمده الشاعر، فجعل شعره موجها ليس لسيف الدولة وحده، بل للناس واملثقفني منـهم              

، كمـا  3"صة، فتعمد اإلغراب، وتعمد أن يثري حاجة النحويني إىل االستطالع والبحث    خا
ر اللغويني والفقهاء، ورجال الفلسفة والكالم، بل زاد على ذلك فقد أراد أن يرضي أهل        

  .البادية وأصحاب احلرب
ـ         انتقل طه حسني إىل رثائه ألقارب سيف الدولة وخاصته، فقد     ه، رثى أمـه يف الميت

، وابـن   )خولة( رى والكربى    اهليجاء عبد اهللا بن سيف الدولة، فأختيه الصغ        ورثى ابنه أبا  
 وائل تغب بن داود بن محدان وخادمه التركي مياك، وحكم عليها طه حسني بأا               عمه أبا 
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، ومصدر ذلك فيما يظهر أن املتنيب قال أكثرهـا أداء للواجـب      "ليست من أروع شعره     
  .1"استجابة للعاطفةووضا باحلق، ال 

إبراز مذهبه الفين الذي اصـطنعه يف هـذا          إىلخلص بعد وقوفه على تلك القصائد             و
  :الرثاء وجود ظاهرتني مها

أوهلا اعتماد املتنيب على عقله وعلة عقله الفلسفي خاصة، والتجائه إىل كثري مـن احلكمـة                
  .الشائعة يف األمم على اختالف البيئات والعصور

  .مدحه املستمر لألمري ، واختاذ الرثاء وسيلة للمدحثانيها 
      عرج طه حسني بعد انتهائه من غرض الرثاء، إىل وصف البيئة البادية وما حيدث فيهـا          

موقف سـيف الدولـة منـها،       فيها بني   من اضطراب، وقال املتنيب فيها مخس قصائد ، و        
لـها وتوقـف    فحلّ،ثورة القرامطةووقف وقفة قصرية عند القصيدة الالمـية اليت قاهلا يف         

أخذ يذم اآلن ما كان حيمده أمس، وحيـرض    " عندها وبني موقف املتنيب من مذهبه الذي        
، واعترب القـصيدة    2"األمري على قوم مل يزيدوا على أن ساروا سريته اليت دفعته إىل السجن            

  .من أجود شعر املتنيب
رز يف شعر املتنيب، إذ حضر الـشاعر              كما كان حلروب سيف الدولة ضد الروم أثر با        

مع األمري غزوة الروم، ومت فيها االنتصار أول األمر، مث استحالت إىل هزميـة، وأرخ هلـا                 
تصور احلوادث أمجل تصوير وأروعه وأصدقه معا، مث هي تصور فوق احلوادث            " بقصائد  

عد ذلـك كلـه   مث هي بتلفة واألهواء املتباينة، نفس املتنيب، وما ثار فيها من العواطف املخ     
تصور نفس األمري وقد عاد حمزونا كئيبا نادما خائب األمل، ولكنه مع ذلك  يتحرق شوقا                

  .3"إىل االنتقام، وال يكاد يطمئن وال يستقر حىت يبلغ منه ما يريد

                                                        
  .206طه حسني، ص:  مع املتنيب)1(
 .219طه حسني، ص:  مع املتنيب)2(
  .231طه حسني، ص: مع املتنيب) 3(



  .                                                         شخصية املتنيب وشعره عند طه حسني: الفصل الرابع

 139

مل يلـق   ا       درس طه حسني شعر املتنيب يف حلب، وانتهى باإلشارة إىل أن هناك شـعر             
  .1"، مع انه فيما اعتقد خليق بالعناية كلها العناية واالهتمام

أسخف ما قالـه املتـنيب      "       واعترب شعر املناسبات  اليت مل ينل حظه من الدراسة بأنه            
  .2"لسيف الدولة

     ما إن وصل املتنيب إىل بالط حلب حىت أصبح هدفا لدسائس كان يلفقها عليه احلـساد             
عر أبو فراس، ففي عدة مناسبات حـاول هـؤالء          ومنهم ابن عم سيف الدولة األمري الشا      

ومعىن هـذا   :" تضليل أمري حلب، حىت أصبحت حياته يف خطر، يقول طه حسني يف هذا            
أن خصوم املتنيب مل يكتفوا باجلهر بعداوته، ولكنهم سعوا عند األمري، وكان األمـري قـد                

  .3"اخذ يسمع هلم
ه له، وإمنا كره اجلـو الـذي مـأله                    فارق أبو الطيب سيف الدولة وهو غري كار       

والغريـب أن   " حساده ومنافسوه من حاشية األمري، فغادر حلب، وبقيت بينهما الرسائل         
افتراق هذين الصديقني كان شرا عليهما مجيعا، فلم يوفق املتنيب يف حياته العمليـة لرضـا        

 فـراق  نفسه بعد فراق سيف الدولة، ومل يوفق سيف الدولة يف حياتـه الـسياسية بعـد    
  .4"املتنيب

  : بيئة جديدة وجمتمع آخر -5
         تساءل طه حسني عن سبب اختياره ملصر، وإعراضه عن السفر إىل العراق، بعد أن              
خالف أصحابه، باجتاههم إىل العراق، يف حني اختار مصر، وحاول أن يفسر طه حـسني               

ر ا فآثروا إن يعودوا إىل      ذلك بتبيان أصحاب املتنيب، بأن اختيارهم للعراق قصد االستقرا        
  .5"أوطام على أن يتغربوا يف غري طائل 
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حق العلم أن سبيله إىل العراق غري يسرية ، وان مقامه يف العراق             "       أما املتنيب فكان يعلم   
  .1"لن يكون محيد العاقبة

 :"، وهو يف حلـب، فيقـول      دينيياإلخش       يزعم طه حسني أن املتنيب قد حضر للقاء         
وإمنـا   .. لبحب يف آخر أوقاته     دينيياإلخش واكرب ظين أن الرسل قد سعو سرا بني املتنيب و         

  .2"جاءوه أيضا بالوعود املطمعة واآلمال املغرية
ـ             ، ا       دخل الشاعر مصر حزين النفس، ميأله اليأس، وميثل شعره مبصر مراحل حياته فيه

 شكا وشـكاية،    ت رجاء ومدحا مث صار    تنن لنا نزعاته النفسية املتباينة، فقد كا      كما بي 
  . اية األمر هجاءتوكان

:"  عنصران يف شاعريته عن كافور ومها      ، فأثر        وقع الشاعر بينه وبني نفسه يف مواجهة      
ماٍض كله خيبة وإخفاق حىت يف أحسن أوقاته، ومستقبل مظلم، وحاضر قلق ال ترض به               

وء حياة الشاعر، وال غرابة يف أن يسبغ احلـزن    النفس وال تطمئن إليه، فال غرابة يف أن تس        
  .3"واليأس على شعره قامتا ال يكاد يظهر فيه اإلشراق واالبتهاج

          قارن طه حسني بني شعر البيئة احللبية وشعر البيئة املصرية، وخلص إىل شـعره يف               
 املـصرية، وان    كافور اإلخشيدي متيز بعدم وصفه للبيئة الطبيعية املصرية وال حىت احلضارة          

  .ذكر فالتسمية فقط
 سيف الدولة، وجعـل طـه        بشعره يف          كما متيز إنتاج شعره يف كافور بالقلة مقارنة       

حسني عنصر اإلعجاب هو أساس الشعر والباعث له والدافع إليه، واعتربه مـن عناصـر               
  .اإلجادة الفنية عند املتنيب

 الـشعر  زين، وختصيصه يف قـول ر هو الغناء احل        إن الفن الذي برع فيه املتنيب يف مص       
وإذا أتينا إىل قصائد    . اختفى يف هذا الشعر تقسيمه املعتاد بينه وبني املمدوح        و ،لنفسه فقط 
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 قصائد، فقد اختار طه حسني جمموعة من القـصائد،          هي مثاين واملتنيب اليت قاهلا يف كافور      
  . يدرسها كاملة كما فعل يف السابقولكنه مل

يقسم شعره بينه وبني ممدوحه يف مصر،       مل  نالحظ أن طه حسني ذكر سابقا بأن املتنيب               
 بأن شـعره    – بعد تعليقه على بعض املقطوعات       -ا آخر، مفاده      مبينما جنده يصدر حك   

 ثالثـة   وإمنا الصواب انه جعلها قـسمة بـني       :" جعله قسمة بني ثالثة أشخاص، فيقول       
 كان يتغىن بآالمه وأحزانه، وحني كـان يرغـب  إىل            األول املتنيب نفسه، حني   : أشخاص

كافور يف حتقيق أماله، وسينجز ما قدم له من وعد، والثاين سيف الدولة حني كان يعيبـه                 
حينا ويعاتبه حينا آخر، ويظهر الندم على فراقه ويعرض بالعودة إليه مرة ثالثة، والشخص              

  .1"الثالث واألخري هو كافور
 أنن  رب يف احلكم يفسر الظاهرة الشعرية بالتحوالت النفسية، فقد بي                  إن هذا التضا  

ليال هانت عليه نفسه، هلذا السبب أخفى ذاته يف الشعر املدحي           الشاعر قدم على كافور ذ    
 تـتغري اإلسـتراتيجية     ومل يعد جياهر ا، لكنه عوض هذا االفتخار بالتغين باألحزاب، فلم          

  .2"ح الذايت إىل التغين باإلحزان الذاتية، بل وقع حتويل املدالشعرية فقط
قسم للغناء باآلالم واألحزان، وقـسم      :           يف بناء القصيدة املدحية قسمها إىل قسمني      

آخر ملدح كافور، واعتمد من جهة منهج الرمز واإلحياء، ومن جهـة أخـرى الفلـسفة                
لعها باألعرابيات موظفا   وقد توقف عند القسم األول يف قصيدته اليت يتغزل يف مط          .الصرحية

 إىل مـصر    ترمزالرمز واإلحياء ، واليت ترمز إىل بالد الشام، ويفضلها على احلضريات اليت             
  .وهذا شوقا وحنينا إىل حياته املاضية يف كنف سيف الدولة

     فن اهلجاء الذي قيل يف كافور، والذي قاله بعـد أن أصـبح                    تكلم طه حسني على   
، وطبيعة اهلجاء اختلف فيه احملدثون املعاصـرون        3" يف حقيقته  األمر سجين حرا يف ظاهر ا   "
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ني ، وإمنا   يفمنهم من يرى  انه مل يرد مصر وال املصر         :" حبسب طه حسني، يقول يف ذلك       
  .1"ديني ياإلخشأراد كافورا، ومن كان إليهم احلل والعقد من قادة 

ا ينبغي أن حنب الشعراء أو نبغضهم       ل من هذه اخلصومة بأنه م               ولكن طه حسن قلّ   
 مدحونا حنن أو هجونا، وإمنا ينبغي أن نعرف الـشعراء        من ألم مدحوا أو هجوا، ومنهم    

  .2"أو ننكرهم ألم مدحوا فأحسنوا املدح، وهجوا فأجادوا اهلجاء
 كان"قه، وبأصله، وحكم عليه طه حسني بأن الشاعر                وقد هجا املتنيب كافورا يف خلْ     

فنجد . 3"الذع اهلجاء، ولعله هجا املصريني فوقف لتصوير شيء من مواطن الضعف فيهم           
  :يقول الشاعر

  حاِفيا كنت إذا نعٍل ذا رأيتك     إنين النعِل، يف ِرجالك وتعِجبين
كإنري ال ودت كنألَو دواجلهِل من    أس قد أم صار ا أبيض4 صاِفي  

ويف البيت األول ظرف، ولكن يف البيت الثـاين         :" ق طه حسني على البيتني قائال     يعلو     
  .5"مبالغة سخيفة، فلم يكن كافور يظن به اجلهل إىل هذا احلد

  يف تصوير حياة مصر منذ التاريخ من خالل          – حبسب طه حسني     –      وقد وقف املتنيب    
  :بيت يقول فيه

تامن اِطريوِمصٍر ن نا عِلِبهاثَع    فَقَد نِشمما بفىن وت اقيدن6الع  
وما ادري إال أن املتنيب قد أهلم البالغة واحلكمة حقا، حني وفـق             :"        فهو يعلق قائال    

هلذا البيت الذي خيتصر لونا من حياة مصر منذ أبعد عهود بالتاريخ إىل هذا العهد الـذي                 
  .7"حنيا فيه
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ده ملرحلة كافور يف مصر أن املتنيب قد استفاد من مكوثـة                   وخيلص طه حسني بعد سر    
  :يف مصر شيئني مهمني 

مل الـذي كـاد     يتمثل األول يف تعليمه احلزن العميق والطويل، واهلجاء الالذع، والثاين التأ          
  .يرقى به إىل الفلسفة

د أشهر فقـط،           فر املتنيب إىل الكوفة، ولكنه مل يطل اإلقامة فيها، فرحل إىل بغداد بع           
  .شعراويف كل من املكانني مل يقل 

  : يف بالد فارس-6
ذكر طه حسني أن املتنيب قصد أرجان يف بالد فارس عند الوزير ابن العميد مبينا إمجـاع                 

سعى " الناس على إن هذا األخري هو الذي كتب إليه ليستزيره، ورجح الدكتور أن الشاعر             
أمره يف الشرق اإلسالمي، بعد أن فسد عليـه         يف التقرب من عظماء الفرس، ليصلح م        

  .1"أمره يف الغرب اإلسالمي ، أو من عضد الدولة 
  .ويضيف سببا آخر هو رغبة السلطة البويهية إىل داعية،  وقد رأوا انه انفع أداة هلذه املهمة

      ينتقل طه حسني إىل احلديث عن شعر املتنيب الذي قاله يف ابن العميد، فخصص لـه                
 قصائد، وما الحظه طه حسني أن املتنيب تكلف نفسه ما ال تطيق، ورجـح ذلـك                 ثالث

ابن العميد كان عظيما يف نفس املتنيب، عظيما من ناحيته العقلية،           " حسـب قوله إىل أن     
األدبية والفنية معا، عظيما حبيث ينبغي أن حيسب الشاعر له حـسابا، وان يتقـي نقـده              

  .2"وجيتهد يف إرضائه 
قف طه حسني عند القصيدة الرائية، يف مدح ابن العميد ، واليت حكـم عليهـا                       تو

  :بالسخف والضعف، واليت يقول فيها
نبِلغُ مي األعراِب مها أندعب      جالَست ا ِرسطاِليسراإلسكَندو  

ِللْتمو رحا نافَين ِعشاِرهفأض    نم رنحي رالِبد ارضالن نى ِلمقر  
تِمعسطلي وـبموس كُتِبِه داِرس       تلّكاًــمياً مدبتا مرضحتم  
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لَقيتكُلّ و م الفَاِضِلنياـَكأن          در اإلله مهفُوسا نرصاألعو  
  1 مؤخرا أتيت إذْ فذِلك وأتى        مقَدماً اِحلساِب نسق لَنا نِسقُوا

يتكلـف ازدراء األعـراب   " تدل هذه األبيات على مذهب الشعوبية عند الـشاعر، اذ      و
والغض منهم، ويظن انه ميدح ابن العميد مبا يرضيه، واألعراب هنا هم سـيف الدولـة،                

  .2"وأصحابه يف مشال الشام
   خصص طه حسني جزءا ملدح الشاعر لعضد الدولة، فدامت إقامته ثالثة أشهر، إال                 
  .كانت من أخصب شعره، فحفظ لنا ديوانه ست قصائد وأرجوزة ومقطوعةأا 

  .كما امتاز شعره بالتنوع واالختالف، فأتقن يف هذه املرحلة وصف الطبيعة 
ام عامـة، كمـا     إن طه حسني مل حيلل قصائد هذه املرحلة، وإمنا اكتفى بإصدار أحك               

 ما كـان    " أرجوزته، فتجاوز  زج نفسه بعناصر الطبيعة خصوصا يف     يالحظ على الشاعر م   
فع مع الصائد واملصيد، كأنه الريح أو النسيم الذي         دنماء من فن الطرد، وا    مألوفا عند القد  

مث جيتمله خياله العنيف القوي إىل أبعـد مـن مـروج            .. كان يضطرب يف تلك املروج    
  .3"فارس

 كانت مفقودة            أضف إىل ذلك حريته الكاملة اليت وجدها عند عضد الدولة، بينما          
ـ        "عند ابن العميد، بل أكثر من ذلك،         بري، فتجاوز هذه احلرية الشخصية إن صح هذا التع

دها يف عصوره األوىل، ولكنه يسرف فيهـا اآلن، كأنـه     وعإىل حرية أخرى لغوية، كان ت     
  .4"يريد أن يتخذها قاعدة

فـسهم يف نظـم            وتعدى حترر الشاعر كذلك إىل القيود اليت يأخذ ا الـشعراء أن           
  .القصيد، بانتقاله من غرض الوصف، إىل أغراض أخرى
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أن البيئة الفارسية لو احتضنت املتنيب منذ زمن            وصل طه حسني إىل نتيجة مفادها           
  .1"ولوثب الشعر العريب يف القرن الرابع وثبة بعيدة املدى"مبكر لتغري شعره تغريا تاما،

لتجديد عند طه حسني ال بد أن يـأيت مـن اخلـارج،                      وميكن القول أن مفهوم ا    
  . أورباوواخلارج عند املتنيب هو بالد فارس، وعند طه حسني ه

  :مصطلحات نقدية موظفة يف الكتاب: ثالثا
برز آثار طه حسني عناية بالفن واملبدع معا، فاملطلع         من أ ) مع املتنيب (      يعد كتاب    

 العلمي لطه حسني، شاخصة يف ثنايا حتليالتـه         ىه جيد فيه انعكاسا حلالة من الرض      علي
حول املتنيب، وسياحته يف عامله الفين، إال أن صنيع طه حسني املنهجي فيه ال خيتلـف                

، )األربعاء حديث(كثريا عن صنيعه مع من كتب عنهم، من أدباء اجلاهلية واإلسالم يف           
أطواره املختلفة وتقلبه يف    إذ التزم  طه حسني منهجا تارخييا يوازي تاريخ حياة املتنيب ب           

  .البالد
  :مفهوم الشخصية عند طه حسني -1

مفهوم الشخصية من أهم عناصر التاريخ األديب عند طه حـسني، فيظهـر                   يعد  
 يف كتابه من خالل شعره الذي تربز فيه شخصيته، فأصبح شعره مرآة لنفـسه               الشاعر

  .ومصورا النفعاالته
شخصية أملته مجلة من االعتبارات منها االسـتغناء              إن التوجه حنو البحث عن ال     

عن التحليل البالغي الذي كان مهيمنا على النقد بداية عصر النقد، حيث احنـصرت              
  .سلطة النقد القدمي ومل تعد تستطيع أن تواكب املناهج اجلديدة

خ        شخصية املتنيب اليت نعرفها يف شعره هي شخصيته اليت نعرفها من تارخيه وتاري            
عصره، وقد كان عصره عصر مغامرات ودعاوي سياسية ودعاوي دينية، وخصومات           
مذهبية، وشكوك جاءت من التفكري واالطالع، وشكوك جاءت مـن اللجاجـة  يف              

  .املناقشة واحلوار
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      إن التوجه حنو الدراسة النفسية لآلداب والشخصيات جتد مربراـا يف املرحلـة             
لناحية االجتماعية بربوز الطبقة الوسـطى، ومـن الناحيـة          التارخيية اليت امتازت من ا    

الفكرية االجتاه الليربايل، وسياسيا بتبين شعارات احلرية والدميقراطية، وأدبيا بتيين االجتاه           
الذايت يف اإلنتاج األديب واملمارسة النقدية، إن هذا التوجه حنـو الشخـصية مـرتبط               

  .1"1919 اليت جسدا ثورة بالتحوالت االجتماعية والفكرية والسياسية
      اهتم طه حسني بالشخص دون النص، ومل يقدم منهجا يتعامل مع اللغة الشعرية،             
إذ كان مهه هو البحث عن املالءمة بني الشاعر وإنتاجه، باحثا عن مرآة صافية تنعكس               

  .فيها دواخل الشاعر
  :قضية األدب وعالقته باتمع عند الناقد _ 2

القة بني املعرفة واألدب واتمع عالقة اعتماد متبادل يف غالبـها تـأثر                  تشكل الع 
وتأثري فيما بينها، وهذا بالتايل حيدد عالقة األديب مبجتمعه حسب قوة جتاذب وتنـافر              
هذه العالمة، وال يقلل من ذلك اتسام األدب أو املعرفة أو حىت اإلبـداع يف بعـض                 

الفكرة وتشكل الرؤية، ألنه من املعـروف أن األدب  منابعها، بداية بالذاتية حلني بلورة     
إذا ما اخذ باالعتبار كون املادة األدبية يف غالبها تعـود يف شـكلها           . ظاهرة اجتماعية 

  .األويل إىل احلياة واتمع
       وانطالقا من هذا املفهوم، تتبع طه حسني حياة املتنيب من خالل شعره حمـاوال               

ه البيئة االجتماعية فيه، والتحوالت اليت عرفها هذا الشعر عـرب         إبراز التأثري الذي أحدثت   
انتقاله يف البيئات املختلفة، فيؤكد أنه من البحث القيم العلمي يف شيء أن جتعل الفرد               
كل شيء ومتحو اجلماعة اليت أنشأته وكونته حموا، إمنا السبيل أن تقدر اجلماعـة وان               

حتديد الصلة بينها، ويف تعيني ما لكل منها من         تقدر الفرد، و أن جتتهد ما استطعت يف         
  .أثر يف اآلداب واآلراء الفلسفية والنظم االجتماعية والسياسية املختلفة

                                                        
 ).www.almotanaby.sakhr.com ( ،املتنيب يف املناهج النقدية احلديثة، حممد آيت لعميم:   ينظر)1(
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        أعطى طه حسني أولوية للعوامل اخلارجية يف تكوين نفسية الفرد، خمالفـا مـا      
بعقـد نفـسية   ذهب إليه احملللون النفسانيون الذين يفسرون الذات بنية مغلقة حمكومة    

  .داخلية
 من ظروف وصـنوف لإلحاطـة       املتنيب        أراد طه حسني معرفة ما اكتنف حياة        

بأسرار احلياة نفسها، كما أراد أن يقدم أثر تارخيه يف فنه، وتفسري بعـض خصائـصه                
  .  األدبية على ضوء من جمريات األمور يف حياته

ث سرية الشاعر تـصويرا وحتقيقـا،       دراسة الشعر يف حب   "            إن هذا املنهج حصر   
وحماولة الوقوف على ألوان احلياة املختلفة يف العصر الذي عاش فيه اعتمادا علـى كـون                

  .1"الشعر انعكاسا طبيعيا لظروف العصر
  :انطباعية اللغة النقدية  _ 3

ورد       نلمح من خالل نتائج القراءة التارخيية للمتنيب وجود حتليالت فنية كثرية، ملـا أ             
من قصائد وأبيات، لكن نقده لكثري من األبيات نقد انطباعي، حيـث مل يـر يف تلـك                  

 بعيدا عن التحليل والتعليل، لكنه ال خيلو من         "األبيات إال ما تصوره من حياة املتنيب، فكان       
النقد الصائب الصادق لبعض عيوب املتنيب، وجنده عندما أذل نفسه للقافية الذالية والشينية             

  .2"ة، وهو ال خيلو كذلك من إنصاف الشاعر ومدحه رغم كراهيته لهوالزائي
حـوار  (     فالناقد يتعاطف مع الشاعر تعاطفا وديا ال نقديا،  والذي مساه صالح فضل              

  ).احللول والتقمص(، وجابر عصفور بـ )التماهي
يبحث عن      إن هذا املسلك النقدي انطباعي، ال يبحث فيه الناقد عن عوامل النص، وإمنا              

ذاته، مغيبا بذلك العالقة اجلدلية بني القارئ والنص ؛ فالناقد االنطباعي ال حيـدثنا عـن                
العمل األديب الذي يقرأ يف ذاته، وإمنا حيدثنا عن العواطف واالنفعاالت اليت خيلفهـا هـذا    

  .العمل على صفحة إحساسه، فقراءته تتصل مبعاناته هو و ال تتصل مبعاناة النص

                                                        
 ، 1989االسكندرية، سنة _ ملعارف السيد فاضل، نشأة ا: نقد القصيدة العربية، مدخل اىل مرياث الرواد) 1(
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نا القول أن هذه العملية تفتقد ألهم مقوم للقراءة النقدية، وهو اإلميان باستقاللية                 وميكن
  .النص عن القارئ، فالنص له كيان موضوعي، هذا الكيان يشتغل عرب ذات قارئه

     إن إعالن طه حسني كرهه للمتنيب يف بداية كتابه، وانه ليس من الشعراء احملببني لديه،               
مل يصور نفسية طـه حـسني ،        – حسب النقاد    –نيب، هذا األخري    ففضل املعري على املت   

لذلك بدأه بالكره وعدم اإليثار، غري انه تعاطف معه خاصة يف الشعر الذي تغىن فيه املتنيب                
بآالمه، إذ كان يتوقف عند هذا الشعر وحيكم عليه بأنه أروع ما قيل، ألن هذه الـصور                 

ه للكتاب، إذ تزامنت مع فصله من اجلامعـة         اجلزئية تصور اآلم طه حسني، يف زمن كتابت       
 عنـد أيب    فاملثل األعلى الذي وجـد    . تنيباملصرية، مما جعلته يتفنن بالشعر احلزين عند امل       

العالء الذي رفع نفسه عن الدنايا وشهواا، وأنكر امللوك واألمراء، والذي عاش كرميـا              
سـاخطا علـى   " طه حسني ومات كرميا، وسخر من الزمان ومل يسخر منه الزمان، جند             

املتنيب الذي ظن نفسه حرا، ومل يكن إال عبدا للمال، وظن نفسه أبيا، ومل يكن إال ذلـيال                  
للسلطان، وظن نفسه صاحب رأي ومذهب، مل يكن إال صاحب الك علـى املنـافع               

  .1"العاجلة اليت كان يتهالك عليها أيسر الناس أمرا وأهوم شأنا
  :ية النظرية املرآوك يفكشتال

 املرآوي وسيلته اللغة وهـي أداة       واألدب النظرية املرآوية ليست جديدة يف االدب،        إن    
  . يف التعبري ووسيلته يف ترمجة الذات وما يتفاعل معها من واقع حيوي ومعقداألديب

 النقد الكالسـيكي، أو  عنصر مؤسس يفك املرآة       تتواتر يف كتابات طه حسني موضوع     
  الرومانسي

  . وعقلهاألديب عاكسا حلقائق تقع خارج ذات األدبية الكالسيكية جتعل من فالنظر 
 تقع خـارج الـذات،      حامال ملشاعر وانفعاالت   األدبأما النظرية الرومانسية فتجعل من      

 بوصفه صورة الحقـة     األديبن يف العمل، لكنهما تتفقان يف فهم العمل         فتختلف النظريتا 
  . سابق عليهألصل

                                                        
 .128عبد الرزاق مصطفى، ص . طه حسني العقل والدين، د )1(
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 ذا احلكـم الفكـري املعـريف املتعـدد          األدبية بالظاهرة   اإلحاطة إىل سعى طه حسني    
، وقد يكون هـذا     األدب من خارج    األدب ظلت تفسر    األدوات، غري أن هذه     واملختلف

 عمق  إىلالفهم اخلارجي وراء شكه يف مصداقية النظرية املرآوية ، وعدم قدرته على النفاذ              
  . املعقدةاإلبداعيةالعملية 

 عالقـة طاغيـة     األديب بني الناقد والعمـل      اإلدراكيةأن العالقة   يؤكد طه حسني       
وموضوع مدرك، يتصف بالسلب مبعىن أن الذات املدركة للناقد يف هذه العالقة يتـضخم              

 إىل درجة يشجب معها وجود املوضوع املدرك ذاته، فيحول هذا املوضـوع             إىلوجودها  
  .1 للذات فيفقد وجودهإسقاط

 اخلري أن نقصد وأن ال نتشدد يف هذه النظرية اليت حيبها قد يكون من:" كما يضيف 
 أين، صدقين األديب مرآة األدباحملدثون ويشغفون ا، وهي أن الشعر مرآة الشاعر وأن 

:  الشعر مرآة لشيء، ولكن ال أدريأن هذه النظرية، ولست أشك يف إىلأصبحت أطمئن 
  !أهذا الشيء هو نفس الشاعر أم هو شيء آخر غريها 

ومهما أغلو يف تصديق هذه النظرية، ويف الثقة بنقد النقاد، وحبث الباحثني، فلن أجتاوز أن               
 يصور حلظات من حياته، قد شغل فيها بلحظات من حياة الشاعر            إمنا نقد الناقد    أن: أقول
  .2" الذي عين بدراستهاألديبأو 

كس حلظات من    يع وإمنا بصفة مطلقة،    األديب ال يعكس    األدبلقد أحس طه حسني بأن      
 تصور حلظات   وإمنا كما كان،    األديب تصور لنا    أنحياتنا، وأن القراءة النقدية ال تستطيع       

 يقربه من   إذ يف املشروع النقدي لديه،      االوعي لدى الناقد، هذا التصور ميكن اعتباره تطور       
لتاريخ  ا نأ، اليت ترى    األديب نظرية التلقي    أصحاباملفهوم احلديث للقراءة كما استقر عند       

  .األديبى تاريخ القراءات حول النص  ينصب علأن جيب األديب
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 رائدا يف جتديـد النظـر يف        ألصبح طه حسني مل يهتم ذا اجلانب، فلو حقق االهتمام           إن
، لكن املرحلة املهيمنة يف ذلك الوقت كانـت وراء فهمـه للتـاريخ    األديبعملية التاريخ  

  .ن خالل شعره، وليس من خالل جمموع قراءاته ماألديب، باعتباره تبعا حلياة األديب
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  اخلامتة
  

    نأيت إىل اية حبثنا لنستخلص أهم ما انتهينا إليه من نتائج؛ فقد كـان الغـرض مـن                  
الدراسة معاجلة األدوات اليت وظفها طه حسني للولوج إىل شخصية املتنيب مـن خـالل               

  :شعره، ولعل أبرزها
املتنيب على سطح الكالم الشعري ودع الباب ودخل، قلب املقـاييس           منذ أن ظهر     -

السائدة يف القول الشعري، إىل حد أن ظهرت يف القرن الرابع اهلجـري مدرسـة               
نقدية كاملة تدور حول شعره، وبدأت معركة نقدية ظلت مستمرة حـىت القـرن         

  .العشرين امليالدي
لقدمي، فقد أخذ عليه النقـاد مآخـذ        أثار املتنيب جدال يف أوساط النقاد يف العصر ا         -

العـصر  ، كما أثار جـدال يف       األدبية والسرقات   واألسلوبنقدية يف باب املعاين     
، يف املعركة اليت دارت رحاها بني حممود حممد شاكر وطه حسني حـول              ثاحلدي

  . جوانب من حياة املتنيب وشخصيته
 على املعارف النفسية،    مسحت له دراساته يف علم التاريخ وعلم االجتماع، واطالعه         -

بتحقيق العصر من جوانبه املختلفة، واستنباط حياة األدباء ممـا حيـيط ـم مـن       
املؤثرات، وربط ذلك بإنتاجهم األديب، متأثرا بأهم النظريات يف اآلداب الغربية، يف            

 .ذلك العهد
ـ              - ريب قدم طه حسني أفكارا جتديدية استندت إىل املنهج العقالين يف قراءة التراث الع

اإلسالمي، ويف اإلضاءة على أسباب التخلف اإلسالمي العريب ومنه تعيني بعـض            
فهو يتموضع طه حـسني يف طليعـة رواد         . سبل اخلروج من املاضي حنو املستقبل     

 .التنوير يف العامل العريب
حاول طه حسني معايشة املتنيب طورا بطور، منذ والدته حـىت ختـام تطوافـه يف      -

فنه وخصائصه يف ظل أحداث السياسة املالبسة هلذا الطـور         ، يرصد تطور    األمصار
 .أو ذاك، كشفا عما يصدر عنه املتنيب يف كل حني من نفسية وميول
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احلقيقة أن حماوالت طه حسني يف البحث والتحقيق مل تكن ذات أثر كبري يف فهـم     -
نـذ  حياة املتنيب فهما صحيحا، طاملا أن طه حسني قد شعر ذا النفور والكره له م              

البداية، وبالتايل كانت يف أحكامه جتاوزات تفاجئ القارئ حول املتنيب الذي اعتاد            
  .أن ال يسمع عن شعره إال الثناء من النقاد قدميا وحديثا

مصادر املؤلف ومراجعه شحيحة، أظهرها ديوان املتنيب الذي صرح باصـطحابه،            -
تماد طـه حـسني   وتلمح هنا وهناك إشارة يف احلواشي إىل بعض الكتب، لكن اع          

 ..وحيدثنا الرواة: على الذاكرة يف سرد األحداث التارخيية، خاصة حني يقول 
اتبع طه حسني املنهج التارخيي يف كتابه، لكننا نلمح كذلك خروجه إىل التحليـل               -

النفسي حني يعكس صورة نفسية املتنيب من خالل شعره، كما جند كذلك بعـض              
وأبيات، لكن نقده لكثري من اآلبيـات نقـد         حتليالته الفنية أوردها ضمن قصائد      

انطباعي غري معلل، ويرجع ذلك حسب الدكتور جابر عصفور إىل اعتماد الناقـد             
 .على القلب أكثر من اعتماده على العقل

كل القضايا يف الفكر والبحث النقدي اليت تناوهلا طه حسني هي يف األصـل قـد                 -
يتقبل بعض أفكار تني عن الدرس      جاءت من خالل مقايسته لنظائرها عند الغرب، ف       

األديب، بعد أن ميزجها بأفكار أستاذه يف اجلامعة املصرية، نالينو، ويتقبـل بعـض              
 .أفكار سانت بوف بعد أن يعقلها بأفكار أستاذه يف باريس غوستاف النسون

لطه حسني يفترض به أن يصور طـورا مـن          ) مع املتنيب   (        و أخريا، إن كتاب     
 مر ا الدرس األديب ونقده عند العرب، وحسبه أنه خطا باألدب خطـوة              األطوار اليت 

  .كبرية، وفتح باب التغيري أمام الحقيه ممن نقلوا العلم إىل أفق أرحب
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  فهرس األشعار                                                                                 
  )اهلمزة ( 

  الصفحة  البحر  القائل  آخره  صدر البيت
  35  الطويل  الديك  بقاؤه  مات فِإنْ

  )الباء ( 
  22  الكامل  املتنيب  اـثاقب  درـكالب

  22 الكامل  ـــ  اـشارب  يستصغر
  22 الكامل  ـــ  مغاربا  كالشمس
  22 الكامل  ـــ  ابـساك  ملـك

  22 الكامل  ـــ  سحائبا    حرـكالب
  35  الكامل  مجيل بن معمر  كل مرقب  أريد ألنسى

  123  البسيط  تنيبامل  ِبنسالْ  أُخت يا
  34  البسيط  اهلامشي العباس أبو  الغضِب   إذا أبِكي

  )احلاء  ( 
  22  الطويل  املتنيب  يبوح  يخفي العداوةَ

    )الدال (   
  08  الطويل  املتنيب   مسددا  مسهريوما أنا إال 
  08 الطويل  ـــ  مرددا  أجـزين

  08 الطويل  ـــ  الصدى  ودع كل صوت
  35  لطويلا  ـــ  جترما  وإذا عفوت

35-22  الطويل  ـــ  متردا  إذا أنت أكرمت  
  22  الطويل  ـــ  تصيدا  ومن جيعل

  127  املنسرح  املتنيب  خردها  بداٍر أهالً



  

 164

وِد  قَتيٍل كَم33  اخلفيف  ـــ  اخلُد  
  112  اخلفيف  ـــ  يجبدود  ال بقــومي

  22  الطويل  ـــ  الندى  الندى ووضع
  34  اخلفيف  ـــ  ِدـفَقي  كما ال

  33  الطويل  مجيل بن معمر  شهيد  لكل حديث
  112  اخلفيف  املتنيب  الطريد  وم فخر

تامن اِطريون  اقيدن142  البسيط  ـــ  الع  
  )الراء ( 

  144  الكامل  املتنيب  مؤخرا  نِسقُوا
نبِلغُ ما  مراإلسكَند143  الكامل  ـــ  و  

لَقيتا  ورصاألع144 الكامل  ـــ  و  
سوتا  ِمعرضحت143 الكامل  ـــ  م  

ِللْتمى  و143 الكامل  ـــ  قر  
  06  الطويل ـــ  العشر  لدنياا وتركك يف
  134  الوافر  ـــ  وِرـع  اـتعادين

  134 الوافر  ـــ  البصِري  فيا ابن كَروٍس
فلَو سي  كنت134 الوافر  ـــ  ِرـم  

  )ع ( 
  34  الطويل  املتنيب  اـفودع  كنت لقد

33  البسيط  العبد بن عروة بن عمرو  وإبداعاَ  أوضحت  
  125-32  اخلفيف  املتنيب   اـوداع  افترقْناو
  32  الرمل  جحظة احلسن بوأ  ودعا  بــرك

ا  راقَبعج32  الرمل  جحظة احلسن بوأ  ه  
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  125-32  اخلفيف  املتنيب  اجِتماعا  من بأيب
ا  زائر32  الرمل  جحظة احلسن بوأ  طَلع  
  33  البسيط  العبد بن عروة بن عمرو  وأسماعاَ  فتحت حىت
  34  املتقارب  أشجع  واـودع  كنت فقد

  )ق (  
  26  اخلفيف  املتنيب  ملآقيا  أتراها

  32  البسيط  بشار بن برد  ساقيـال  كٍف فكل
  )الكاف ( 

  19  الوافر  املتنيب  ابتشاكا  أرضى فمـا
  )الالم ( 

  31  البسيط  املتنيب  رجال  وضاقت
27  الكامل  ـــ  إمساعيال  حذق  

  28  املتقارب  ـــ  لــتأم  تـأنل
  32  الطويل  ـــ  جهلُ  قيل ِإذا

  18  الكامل  ـــ  دالئل  جفخت وهم
  19  الطويل  ـــ  األكِْل  أيفطمه
  35  الطويل  ـــ  سبيل  أريد
  33  الطويل  ـــ  ِفعلي  وذرين

  126-122  السريع  ـــ  السباِل  فَىت لىـع
  126-122  السريع  ـــ  ِقتالْال  تحسن ال

  )امليم ( 
  118  الكامل  املتنيب  مسا  يا أيها امللك

م  عليها بكيت34  الكامل  ـــ  اــِقد  
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  27  الكامل  ـــ  ماـأجنَ  أراين كُفي
ورظ نـترا  اهلَمع118 الكامل ـــ  ي  

ِهميو ا  فيككَلّمت118 الكامل ـــ  ي  
  118 الكامل ـــ  فأحلُما  رـمبِص أنا
رانُـالِع كَبا  يمهو118 الكامل ـــ  ت  

22 الكامل ـــ  والفهما  وما اجلمع  
  137  الطويل ـــ  ساِجمه  وفاؤكما
  131  الطويل ـــ  فمسلَم  أجارِك
  131  الطويل ـــ  وِمنهم  ورائي

  21  فاخلفي ـــ  إيالم   يهن من
  134  اخلفيف ـــ  ينام  افِْتخار ال

قعاٍف أح  م130  املنسرح ـــ  الِقد  
اخلَز خِشنتسي  130 املنسرح ـــ  القَلَم  

الكلَو  ِبم131 املنسرح ـــ  ش  
جواملَو  131 املنسرح ـــ  قَطَم  

  130 املنسرح ـــ  غَنم  أرٍض بكُلّ
  130 املنسرح ـــ  عجم  الناس وإنما

والطّري  م131 رحاملنس ـــ  اللُّج  
ظَرا الذي نأن  مم33  البسيط ـــ  ص  

  130  املنسرح ـــ  ِذمم  أدب ال
  131  الطويل املتنيب  أعلَم  لِك فهلْ
  131  الطويل  ـــ  أغنم  ألتاِك إذاً

  02  البسيط ـــ  خيتصم  أنام ملء



  

 167

  117  البسيط ـــ  ملتطم  ومـرهف
  117  البسيط ـــ  والقلم  والليلُ اخليلُ
  134  اخلفيف ـــ  األجسام  لُ األذَىواحِتما
ماً لَيسزع  134-23  اخلفيف ـــ  الظّالم  
  24  الطويل ـــ  عزمي  دحوت كأني

ذَلْت23  الوافر ـــ  ظاِميـِع  ب  
  23 الوافر ـــ  اِمـالسقَ  يضيق

  23 الوافر ـــ  ِسجام  حـالصب كأنَّ
  23 الوافر ـــ  الِعظام  ويصدق
هاِماملُ  أُراِقبت23 الوافر ـــ  س  

  117  الطويل ـــ  الفم  فثب واثقا
  122  البسيط ـــ  األلَِم  خاِلق سبحانَ

  117  الطويل ـــ  مكرم  وإال متت
  117  الطويل ـــ  واىل كم  إىل أي أنت

  )النون ( 
  28  البسيط  املتنيب  بعرانا   استطعت لو

  18  البسيط ـــ  حشيانا  بالواخدات
  28  الطويل ـــ  اهلذيان  سر لهـول

  29 الطويل املتنيب  زمان  كل رأت
  29 الطويل ـــ  سنان  تعىن لك وما

  116  املتقارب ـــ  الطعان  أنا ابن اللقاء
  116  ارباملتق ـــ  الرعان   ابن الفيايفأنا

  29  الطويل ـــ  بيان  مستأتل
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  32  اهلزج ـــ  انُـإذْع  ضـــوبع
  29  الطويل ـــ  الثقالن  لك فما
  20  الوافر  ـــ  أيب احلسني   الزجاجةأغار من

  34  الطويل  مسلم  دونـي  كليين إىل النصلني
  )الياء ( 

  142  الطويل  املتنيب   حاِفيا  وتعِجبين
  142  الطويل  ـــ  صاِفيا  وإنك ال تدري
  27  الطويل  ـــ  أَماِنيا  كَفَى ِبك داًء
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:ملخص  
، وذل ك  ) م ع المتنب ي  (  فح ص الق راءة الت ي ق دمھا ط ھ ح سین م ن خ الل كتاب ھ               یتناول ھذا البحث محاول ة    

وق د ق سمت بحث ي إل ى     .بإبراز طبیعة المنھج المتبع في دراسة شخصیة المتنبي وشعره ، واآللیات المستخدمة فی ھ         
  .مقدمة وأربعة فصول وخاتمة 

ا ، أما في  الفصل الثاني فتطرقت فركزت في الفصل األول على الصراع النقدي حول المتنبي قدیما وحدیث
إلى مكونات المشروع النقدي عند الناقد موضحا البدایات التأسیسیة  والتعریف بمنھج  ت اریخ األدب الموظ ف ف ي          
الدراسة ، انتقاال إلى الفصل الثالث الذي ركزت فیھ على نظرة طھ حسین إلى التراث،واتبعتھ بالحدیث عن  كتاب      

،  وموق  ف النق  اد من  ھ ،  )م  ع المتنب  ي(ا، وع  ن الم  نھج ال  ذي اتبع  ھ ط  ح ح  سین ف  ي كتاب  ھ    تأریخی  ) م  ع المتنب  ي ( 
  واستعرضت في الفصل األخیر شخصیة المتنبي وشعره عند طھ حسین ، 

 .البحث ھذا خالل لنا من تراءت كما العامة، النتائج بعض لتسجیل خصصناھا فقد الخاتمة، أما
Resumé 

Cet exposé porte sur l'examen de la lecture qui a été présenté par le grand 
écrivain égyptien "taha hossein" à travers son fameux livre "avec el-motanabi". 
Dans ce livre, l'écrivain a parlé de la nature de la méthode qui a été suivie pour étudier 
la personnalité de "El-motanabi" et son poème. 

Mon exposé est divisé en: introduction quatre chapitres et une conclusion. 
Dans la première chapitre, je suis concentré sur la lutte critique sur "El-motanabi" soit 
dans le passé ou dans le présent. 

Dans la deuxième chapitre, j'ai parlé du projet critique de la critique en illustrant 
les premières fondations et en définissant la méthode de l'histoire et la littérature. une 
transition vers le troisième chapitre, en se concentrant sur un coup d'oeil Taha Hussein 
au patrimoine, suivis par parler sur le livre (avec Mutanabi) historiquement, et 
l'approche adoptée par Tah Hussein, dans son livre (avec Mutanabi), et la point de vue 
de la critique, Dans le dernier chapitre , j'ai parlé de la personnalité de "El-motanabi" 
et son poème selon l'opinion de «taha hossein". 

La conclusion, nous avons déjà mis de côté pour l'enregistrement des résultats 
généraux, comme nous perçue à travers cette recherche. 
Abstract   
This expose is about the examination of the reading which was presented by the great 

egypcian writer " taha hossein" through his famous book " with el-motanabi". 
In this book, the writer talked about the nature of the method which was followed to 

study the personality of "El-Mutanabi" and his poem. 
My expose is devided into: introduction four scenes and a conclusion. 

In the first scene, I focused on the critical Struggle about " El-Mutanabi" either in the 
past or in the present. 

     In the second scene, I talked about the critical project of the critic by illustrating the 
first foundations and by defining the method of history and literature.  

     In the third scene I focused on the book of : " with El-Mutanabi" by studing it 
through the historical side and by illustrating the point of view of the critics. 

     In the fouth scene, I talked about the personality of "El- Mutanabi" and his poem 
according to the opinion of " Taha Hossein". 

  


