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اع
أن طا ااه حسا ااين اسا ااتدرك األما اار وأعا اااد طبا ا َ
الكتاب بعنوان" في األدب الجا لي" سنة 1927م بعد أن حاف منه وزاد فيه.

islamique, Taha Hussain, Critique .

الضروري أن نشاير باادذ اي بادء إلاى أن طاه حساين إنماا اعتماد أيضاا -مثال
ّإنه لمن من ّ
الرافعاي فاي أبحاثااه ماثال  -علاى آراء القاادامى وخاصاة ابان سااالم فاي مادتاه اإلخباريااة ،كماا أناه قااد
اتُّهم بأنه قد أعاد آراء واستنتاجات المستشرق مرجليوث.
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وان كااان مرجليااوث قااد نفااى أن يكااون هناااك شااعر جاااهلي مطلقااا ،إالّ أن طااه حسااين اقتصااد

في هاا الزعم وخفّف منه واهاب إلاى القاول باأن " الكثارة المطلقاة مماا نساميه أدباا جاهلياا ليسات مان
الجاهليااة فااي شاايء ،وانمااا هااي منحول اةٌ بعااد ةهااور اإلسااالم ،فهااي إسااالمية تمثاال حياااة المساالمين
وميولهم وأهواءهم أكثر مما تمثل حياة الجاهليين"(.)1

وقاد علّااق بالشااير علاى هاااا حااين قااال ":وينفارد طااه حسااين عاان مرجلياوث فااي نقطااة واحاادة،

اي مان القاديم مناه ال
فهو يسلّم مبدئيا ْ
بأن ليس كا ّل ماا ميسا بمى بالشاعر الجااهلي مصانوعا ولكان ماا بق َ
يمثاال شاايئا وال يااد ّل علااى شاايء ،وهكاااا فهااو بوقوفااه موقفااا حا ِاا ار اقت ارب بفكرتااه ماان آراء عاادد ماان
المستشرقين المعاصرين أمثال نحو لدزيهر وتور آندره ،ووليام مارسايه وتريتاون ،وواودفروا ديماونبين
وبرونليش في نقده الثاني لبحث مرجليوث سنة .)2("1937

اوعه علااى ثالثااة أقسااام ،فأمااا األول فهااو
القااارذ لهاااا الكتاااب ياادرك أن كاتبااه قااد أدار موضا َ
دوافع الشك في الشعر الجاهلي ،وأما الثاني فتمثل في أسباب الوضع والنحل ،وأما الثالث فقاد درس
فيه مجموعةً من الشعراء وش ب
ك في نسبة الشعر إليهم.
ضجة كبيرة في األوساط األدبية والدينياة فاي مصار آناااك ،حياث
لقد أثار كتاب طه حسين ّ
تصدت مجموعة من العلماء واألدباء إلى الكتاب األول " في الشاعر الجااهلي" ووصالت األماور إلاى
ّ
ص ِل مؤلِّفه من الجامعة بعد أن اتّهموه بقاف ِّ
الدين اإلسالمي
أروقة المحاكم تنادي بإعدام الكتاب وفَ ْ
بحجة البحث الحر(.)3
ّ
يهمنااا فااي هاااا هااو تلااك الااردود التااي أااعهااا أصااحابها علااى صاافحات الج ارئااد
ولكا ّان الاااي ّ
ردا الاعااا فيااه الحماسااة والعاطفااة ،ومنهااا َما ِان اعتاادل فيهااا أصااحابها
والصااحف آنااااك ،منهااا ماكااان ّ
ٍ
علمي بحت ورضه تبيان الحقيقة في أسلوب هادذ.
بأسلوب
ٍّ
ِ
ٍ
أهمها " نقد كتاب الشعر الجاهلي " لمحماد فرياد وجادي،
وقد مجمعت هاه المقاالت في كتب ّ
وكتاااب " ِّ
الرصااد " لمحم ااد لطفااي جمع ااة ،و " نقااض كت اااب فااي الش ااعر الجاااهلي " لمحم ااد
الش ااهاب ّا
الخضر حساين ،وكتااب " محاضارات فاي بياان األخطااء العلمياة التاريخياة التاي اشاتمل عليهاا كتااب

فاي الشااعر الجاااهلي " للشاايا محمااد الخضااري ،وكتااب " النقااد التحليلااي لكتاااب فااي األدب الجاااهلي "
لمحمد أحمد الغمراوي ،وفصول من كتاب " تحت راية القرآن " للرافعي.

كتب بموضو االنتحال في الشعر العربي القاديم منهاا " الشاعر الجااهلي " لفاؤاد
اهتمت ٌ
كما ّ
خص األساتاا ناصار الادين األساد فاي بحثاه
إفرام البستاني في سلسلة " الروائع " سنة 1927م ،كما ّ

الباب ال اربع منه لبحث الموضو الاي
رسالة الدكتوراه " مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية "
َ
أوسع مادةً وأشمل ،كما كتب الدكتور شوقي ضيف بعض الصفحات في كتابه العصر الجاهلي
مي َع ُّد
َ
في الموضو نفسه ،وأضاف أحماد الحاوفي موضاو توثياق الشاعر الجااهلي إلاى الطبعاة الرابعاة مان

كتابه " الحياة العربية في الشعر الجاهلي " ،وألّف األستاا عبد الحميد المسلوت كتاباً اسمه " نةرياة
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االنتحااال فااي الشااعر الجاااهلي" ،وأضاااف األسااتاا علااي ج اواد الطاااهر بحثااا بعن اوان " الشااعر المفتَ َعاال
الموضو عند ابن سالم".

اء ك ّل هؤالء العلماء في الرد على كتاب طه حسين،
جمع آر م
لقد يكون من العمل ال ّشاق أن تم َ
س ِ
اغ وسعة اطّال ٍ وطول َنفَ ٍ
وعةَِم َجهد ،والى كتاب تفارغ
حتى ّإنه لََيكاد يصبح عمال يحتاج إلى فر ٍ
لااه وال تجاااوزه إلااى وياره ماان المباحااث والموضااوعات األخاارى ،ولكننااا _ رواام عاادم تااوفر هاتااه الكتااب
أهم ما جاء فيها.
وندرتها_ نحاول أن ّ
نلخص ّ
 -1الحياة الدينية:
أن هاا الشعر ال يمثل الحيااة الدينياة للجااهليين التاي وصافها القارآن ،والتاي
اكر طه حسين ّ
ادين ،فاي حاين ال نكااد نلماس الاك فاي هااا
متديناة شاديدةَ الت ّ
أمة ّ
أوضح من خاللها ّ
أن العرب كانت ّ
الشعر المنساوب إلايهم ،فارد علياه محماد الخرار حساي باأن " هااه الشابهة مماا اساتلبه المؤلاف مان

ِّ
أماة يشارحون
مقال مرجليوث حيث يقول :تجد في هاه األشعار ما يبعث على الدهشاة ،فشاعراء كال ّ
دياانهم وعقائاادهم شاارحا واضااحا ،والمخطوطااات العربيااة مملااوءةٌ بااالك ،ففااي كا ِّال مخطوطااة نجااد اسا َام
معبود أو أكثر وأشياء تتعلق بعباداتهم… وقلّما نعثر في هااه األشاعار علاى ش ٍ
ٍ
ايء يتعلّاق بال ّادين إالّ
ناد ار "

()4

.

أن المسالمين لام يهتماوا
أن معةم شعر العرب ّإنماا كاان فاي الفخار والحماساة ،و ّ
وخلص إلى ّ
االن هاااا ال ّشااعر ،لكاان مااع الااك فقااد
بروايااة الشااعر الاااي ال يمثّاال ديا َان اإلسااالم ،بعااد ْ
أن تبا ّاين لهاام بطا م
دين الجاهلية مما نجده في كتاب األصنام البن الكلبي وويره .
وصل إلينا م
بعضه مم َمثِّال َ

أن مثاال هاااه النصااوص الشااعرية التااي تمثاال
وفاي السااياق نفسااه رأى الاادكتور علااي الجناادي ّ
خلودهااا " ألنهااا كاناات فااي عقيا ٍ
ادة فاساادة ،وطقا ٍ
اوس دينيااة باطلااة،
الجانااب الااديني والعقائااد ب
ي ال مي ْنتَةَا مار م
ةاار ماان العاارب أن يحااافةوا عليهااا ،وهاام قااد
جاااء الاادين اإلسااالمي لمحاربتهااا والقضاااء عليهااا ،لاان مينتَ َ

دخلا اوا ف ااي دي اان ا أفواج ااا" ( ،)5وم ااع ال ااك ف ااإن ف ااي كت ااب الم ااؤلفين الق اادامى ك ااابن س ااالم وص اااحب
ٍ
ألبيات قالها مشركون أياام الادعوة اإلساالمية وحاروب الغازوات مان مثال
األواني وكتب السيرة اك اًر
الزبعرى قبل إسالمه ،كما احتفة لناا القادماء بأبياات تااكر ديان ِ
اات
ّ
أمية بن أبي ّ
الصلت وعبد ا بن ِّ َ ْ َ
()6
العرب من مثل قول امرذ القيس :
ِ
ب و ْهنا َك َن ِار َم مج ا ا ٍ
استِ َعا ار
أَ
وس تَ ْستَع مر ْ
َح ِار تََرى َب ِريقاً َه ب َ
وقوله أيضا (:)7
أخ ْان بِالسبا ِ
ق والس َبنا
فَأ َْد َرْكتمه َي م
وقول طرفة بن العبد يخاطب عمرو بن هند(:)8

وب المقَ بد ِ
س
َك َما مي ْش ِر م
ان ثَ َ
ق الوْل َد م

َنص ِ
بينهما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا بن َد مم
ِّإني َو َج ِّد َك َما َه َج ا ا ا ا ا اوتم َك واْلا ا
يسفَا ا ا ا ا ا ا ا مح َ
اب ْ
أ َ
وأمااا األسااتاا الغم اراوي فقااد أنكاار بااأن الق ارآن قااد صااور عاارب الجاهليااة بااأنهم شااديدو التاادين
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ورأى بأن هاا األمر" ال ينطبق إال على أهل مكة والمدينة ،ومن جااورهم لام يكوناوا جملاة العارب وال

جمهَا َارتهم ،فماان الخطااأ الواضااح إااً أن يجعاال الاادكتور مااا ينطبااق علاايهم ينطبااق علااى جميااع العاارب،
أن يستند في الك على القرآن"(.)9
وْ
 -2الحياة العقلية (:)10

أن القرآن يمثل حيااة العارب بأنهاا حيااة عقلياة قوياة ،وأن أصاحابها إنماا لهام
رأى طه حسين ّ
ارد علياه محماد الخرار باأن هااا الكاالم
قدرة على الجدال والخصام وليسوا كما يمثلهم هااا الشاعر ،ف ّ
أِ
مخا من الجاحة فاي البياان والتبياين ،ومماا جااء مناه قاول الجااحة ":واكار ا ع ّاز وجال لنبياه علياه

ِ
احة العقاول ،واكار العارب وماا فيهاا مان
السالم َ
حال قريش فاي بالواة المنطاق ورجاحاة األحاالم وص ّ
ب ِ
َ
إْل ف
اَْإ ف
الاادهاء والنك اراء والمكاار وماان بالوااة األلساانة واللا َادد عنااد الخصااومة فقااال تعااالى﴿:فَإذاَا اَ َبإ َ
َ ٍ َ ٍ ()11
بحسان مانطقهم فقاالَ ﴿:وإَن يإَق لإ ا
َسلَق كم بَأَلفسنَة ح َداد﴾ ثم اكر خالبة ألسانتهم واساتمالتهم األساما َ م
تَ فس َم فع لََق ف ِلََ فم ۖ﴾(.)12
رده على هاه النقطة بقوله ":فأما
وأما األستاا علي الجندي فإنه يوافق األستاا الغمراوي في ّ
بالحجاة فعةايم ،لك ّان عةماه لام يكان ناشائا عان عةام قادرٍة علاى
الحةّ الاي أنفقاه القارآن فاي الجهااد
ّ
الجاادال كاناات عنااد المجااادلين ،وال عاان حساان بصاارهم بم اواطن الحجااة ،باال كااان ناشاائا عاان عةاام
تأصاالت فاايهم علااى ما ّار القاارون ،فااالقرآن
رسااوم مااا كااان يجاهااده الق ارآن فاايهم ماان اعتقااادات وعااادات ّ
أنفق الك الحة العةيم من جهاد العادة ال في جهاد مقدرة على المخاصمة"(.)14
أن الجاهليين لم يكونوا أصحاب قوة عقلية بقادر ماا كانات تلاك العقيادة
وةاهر من قوله هاا ّ
مشوهة وراسخة ،حتى ّإنه لََيصعب تخليصهم منها إال بجهد جهيد وحة من المقاوماة
التي يعتقدونها ّ

شديد .

-3الحياة السياسية :
رأى طه حسين أن الشعر الجاهلي يمثل العرب أمةً معتزلاة ،فاي حاين يص ّاورها القارآن بأنهاا
أمة تعرف العالم الخارجي وتتصال باه ،أدى بهاا ،فاي األخيار ،إلاى االنقساام إلاى فارق ِ
وش َاي ٍع يناصار
بعضها الفرس ،وبعضها اآلخر يشايع الروم .
وير أنه من الحق القول بأن العرب لام تكان أماة معتزلاة  ،وةااهر أن شاعر بعاض شاعرائها

الصلت رحل إلى سيف بن اي َي َزن مهِّنئا لاه بانتصااره علاى
ليثبت اتصالهم باألمم األخرى ،وأن أبا ّ
()15
الحبشة وأنشد بين يديه قوله:
ِ
إِ ْن تََرى لهم في البن ِ
اس أم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اثَاال
ص َب ٍة َخ َرمج ا ا ا ا ا ا ا اوا َما
َد ُّرهم من مع ْ
الغ ْيضا ا ا ا ا ِ
بِيضاً مرِازَبةً مو ا ا ا ا ا ا ا ًّار َج َح ِ
ات أ ْش َباال
اج َحا ا ا ا ا ا اةً
مسداً ترّبب في َ َ
أْ
ََ
وال تََرى ِم ْنهم مم ِفي الطبعا ا ا ا ا ا ا ا ا ِن َميباال
ت َم َغ ِاف مرمها ا ا ا ام
ضون إاا َح بر ْ
ال َي ْرَم م
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ِمن ِم ِ ِ
أو ِم ِ
الج ِ
صاال
الجمنود له
ثل ْ
يوم َ
ور م
ثل ك ْس َرى م
يش إ ْا َ
وساب م
وهرز َ
في َر ِ
مدان َدا اًر ِم ْن َك ِم ْحالال
اج ممرتَفقا
ب َهنِيئاً َعلَ َ
فا ْش ِر ْ
يك التب م
أس مو َ
أما األستاا الخرر حساي  ،فقاد تحادث عان استشاهاد طاه حساين بانيتين مان القارآن الكاريم
()17
()16
َ
إح ااداهما﴿ :امل غلَبإ َ
إا ال إإرو َِف أ فَد ََن فاْل فَر َ
أن
ض…﴾ ،والثاني ااةََ﴿:إليإ َإِ ق إ َإريف ٍ …﴾  ،وح اارص عل ااى ّ
َ
شتاء وتلك األخرى إلى الشام صيفا بل
الدكتور لم يستشف من القرآن مباشرة تلك الرحلة إلى اليمن ً
اؤرخين ،إا قاد يكاون " مان المحتمال أن تكاون رحلاتمهم إلاى حياث تقايم
أخا التفسير عن الم ّ
فسرين والم ّ
اض القبائاال األخاارى كقاايس أو تماايم ،ولكاان المفس ارين بحث اوا فااي طريااق الروايااة فعرف اوا أن رحلااتهم
بعا م

الصيفية كانت إلى الشام"(.)18
الشتائية كانت إلى اليمن ،ورحلتهم
ّ
ّ
كمااا أن سااورة الااروم فااي صاادر آياتهااا ال تاادل صاراحة علااى أن الحاارب قااد وقعاات بااين الا ّاروم
ٍ
وآخر يشايع الفرس.
والفرس ،وال تدل كالك على ّ
أن العرب انشطروا حزبين :حزب يناصر ّ
الروم َ
 -4الحياة االقتصادية:

اس الشااعر الجاااهلي فااي تمثياال الحياااة االقتصااادية
اهااب طااه حسااين إلااى ّ
أن الق ارآن كااان عكا َ
اوير لحيااة األونيااء المساتأثرين باالثروة والجااه والسالطان،
المتعفّناة عناد العارب آناااك ،حياث فياه تص ٌ
الربااا والبخاال والفقاار والطمااع
وفيااه تصااوير آخاار لحياااة المستضا َاعفين فااي األرض ،والاااين القَ اوا آثااار ّ
أي ٍ
أدب هاا -حسب طه حسين -الاي ال يمثّل فقر الفقير ،وشكواه وآالمه ،ألم يكن
والجشع ،ولكن ّ

أن يسااخط أحااد الشااعراء الفق اراء فيصا ّاوَر ةلاام األونياااء ،أو أن تأخااا العا ّازةم باااإلثم أحا َاد
ماان الطّبيعااي ْ
ةلمه وأااه للفقراء.
األونياء
فيصوَر َ
ّ
رد عليااه إلااى القااول ":فااإاا كااان األدب
وقااد مربد علااى طااه حسااين مااا اكاره ،واهااب بعااض ماان ّ
الربا فلن يكون في الك دلي ٌل على أن األدب الجاهل بي موضو "(.)19
الجاهلي قد خال حقا من اكر ّ

كرمم ااون ف ااي قب ااائلهم وف ااي وي اار قب ااائلهم
ث اام إن الش ااعراء – حس ااب ال اادكتور علااااي جااااواد -مم َ
سر ومن دون مشقة لر ٍ
ائجهم في مي ٍ
وبة في مديح أو
ّ
ومبجلون على ويرهم من الناس حيث تم ْقضى حو م
ٍ
اض الماال ولكان مان دون رباا تملُّقاا لاه
نفور من هجاء ،ولالك فإن األونياء ربما أعاروا شاع ار ما بع َ

()20
اس باإلهانااة
وتةااه ار بإك ارمااه ،باال إنناا ناارى شاااع ار كالحطيئاة قااام بهجاااء ّ
الزبرقاان باان باادر ّ
ألناه أحا ّ
وعدم اإلكرام وقلة االحترام والتبجيل.

الشعر الجا لي واللغة:

لم يسلم الدليل اللغوي الاي سااقه طاه حساين حاول لغاة القحطاانيين والعادنانيين واختالفهماا،
يق من الشاعراء ،يتب ِخااون لغاةَ أهال الجناوب لِساانا ،وشاع ار
مما يجعل من الصعوبة بمكان أن ينشأ فر ٌ
يطااابق لغ اةَ أهاال الشاامال حتااى كأنهمااا وجهااان لعملااة واحاادة ،و ار المشا ِّاككون فااي الااك ماان العلماااء
يردون على طه حسين مقالتَه هاه ،حيث رأى محمد الخضر حسين أن أدلّة طه حسين ماأخواةٌ مان
ّ
أن اللّغتا ااين اتّصا االتا بعا ااد ةها ااور
مرجليوث،واها ااب إلا ااى أن مرجليا ااوث وطا ااه حسا ااين ال يش ا ا ّكان فا ااي ّ
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اإلسااالم ،وأصاابحتا كلغااة واحاادة ،ولكاان االخااتالف معهمااا حااول هاااتين اللّغتااين قباال ةهااور اإلسااالم،

أهمااا ليكونااا لغااة واحاادة ،وأنااه لماان
أن
َ
هي م
اتحادهمااا ناشااقٌ ماان قاارب تشااابههما ،وأن هاااا التّشااابه ّ
الااك ّ
اردات
الصااعب ،إن لاام يكاان ماان المسااتحيل ،أن تتّ ِحااد لغتااان ال تتقاربااان تقاربااا تامااا ماان حيااث المفا م
النحااو ومخااارمج الحااروف وداللااة المعاااني علااى األلفاااة ،خاصااة وا ْن كااان هاااا التّقااارب ماان
وقواعا ماد ّ
تاضات ألسانةم أهلهاا علاى لغ ٍاة
القحطانية التي كانت تجاور القبائ َال
القبائل
ّ
ّ
العدنانياة مباشارةً ،والتاي ار َ
العدنانية.
تشبه اللغةَ
ّ

()21

التااي وفاادت علااى النباايعلي ا

وأعطااى محمااد الخراار حسااي أمثل اةً عاان الوفااود اليمانيااة
ٍ
نفساه إلاى مقولاة
السالم وخاطبته بلغة هي م
وعرج األساتاا م
أقرب إلى العدنانية منها إلى لغات أخرىّ ،
أبي عمرو بن العالء والتي نقلها ابن سالم في الطبقات ":ما لسان ِحمير وأقَ ِ
اصي ال َاي َمن بلسااننا وال
م ْ ََ

()22
اول تحريف ااا رفيق ااا وح ا ّاول قول ااه ":وال عا اربيتهم
عا ارّبيتمهم بعر ّبيتن ااا"  ،واك اار أن ط ااه حس ااين ح ا ّارف الق ا َ
بعربيتنااا " إلااى " ومااا لغااتهم بلغتنااا " لكااي يبااال فااي الفصاال بااين اللغتااين ،ولكااي يبعااد القااارذ عاان أن

أن اللغااة القحطانيااة لغ اةٌ عربيااة مثلهااا مثاال اللغااة
يفهاام ماان قااول أبااي عماارو ":وال ع اربيتهم بعر ّبيتنااا " ّ
العدنانية ،ولكن االختالف إنما يمتد إلى بعض مناطق الجنوب ،ولالك أيضا حاف طه حساين قاول

ااطق بعينهااا محا ِّاد َدت ،وأنااه يمكاان أن
أن هناااك منا َ
أبااي عماارو ":وأقاصااي الاايمن " حتااى ال يفهاام أحا ٌاد ّ
تكون بعض قبائل اليمن المتاخمة للعدنايين قد اتخات اللغة المضرية لغةً تتكلم بها وتنةم فيها.

أن "
وقد اهب الدكتور علي الجندي إلى ما اعتباره أرياا معقاوال فاي هااه المساألة حاين يااكر ّ
لغة األدب كانت واحدة بين الجنوبيين والشماليين ،فقد كان األدبااء فاي الايمن يؤلّفاون بهاا أدبهام…و
اب أن يحاادث الااك بااين ِ
القسا َامين وان اختلفاات
هاااه اللغااة هااي اللغااة العربيااة الفصااحى ،ولاايس بعجيا ٍ ْ
اادث اآلن باين جمياع أقطاار العاالم العرباي ،فك ُّال قط ٍار ياتكلم بلهج ٍاة تختلاف عان
لهجاتهم ،كما هو ح ٌ

األدبية اتّحدت على جمياع األلسانة فاي
اللهجات األخرى في أحاديثهم اليومية… فإاا جاء دور اللغة
ّ
جميع األقطار"(. )23

أن هاؤالء الارواة العلماااء هاام
وأماا األسااتاا محمااد ليفاي جمعااة ،وفااي حديثااه عان الاارواة اكار ّ
نساب إلاى عارب الايمن ،وأن هاؤالء الارواة
الاين نقلوا إلينا هاا الشعر الجاهلي ،ومن هااا الشاعر ماا مي َ

أنفسااهم كااانوا يعرفااون الفااروق بااين لغااة القحطااانيين ولغااة العاادنانيين ،وانااه لماان الخطااأ المفضااو أن
نسالِّم بااأن عااددا ماان هاؤالء الاارواة ،وماانهم َماان كااان عالمااا بلغااات العاارب وأشااعارها ومااااهب الشااعراء
كحمااد العاالم باللّغاات يقاع
كحماد وأمثالاه ،قاد وقاع فاي ف ٍّاا ضايِّق ،إا كياف مي َ
عقال ّ
أن راوياةً ّ
ومعانيهم ّ
()24
ي اللّغة قاله شعراء ال ينتسبون إلى العدنانيين!؟.
في هاا الخطأ ،وينقل إلينا شع ار مضر ب
الشعر الجا لي واللهجات :

أن
اكار طاه حسااين فاي هاااا الموضاو اخا َ
اتالف لهجاات العاارب مان بنااي عادنان ،حيااث رأى ّ
اف عاان بعضااه الاابعض ،لكاان حااين تق ا أر
عر عربااي مختلا ٌ
هاااا االخااتالف كااان حرًّي اا أن يناات عنااه ش ا ٌ
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ِ
النحااو تتطااابق فيمااا بينهااا تطابقااا تامااا ،مااع أن ال ّشاعراء
أن اللّغااة والعااروض و ّ
المعلّقااات ،وويرهااا تجااد ّ
كانوا ينتمون إلى قبائل منها اليمنِ ُّي ومنها القَ ْي ِس ُّي و ب ِ
أن ال ّشعر ّإنما قيل على لغ ٍاة
الرْبع ُّي ،واهب إلى ّ
ََ
واحاادة هااي لغااة قاريش والااك بعااد ةهااور اإلسااالم حيااث كااان ل ازمااا علااى القبائاال أن تتّخااا لنفسااها لغاةً
مشتركة تَْنةم مم فيها وتَْنثمر.
رد األسااتاا محمااد الخراار حسااي علااى طااه حسااين رَأيااه هاااا وآراء أخاارى فااي الفصاال
وقااد ّ
ِ ()25
أن العرب في الجاهلية ،وماع اخاتالف لهجااتهم ،أنشاأوا ألنفساهم لهجاةً مختاارة
نفسه  ،وعلّق على ّ
الضااربة فاي أنحااء الجزيارة العر ّبياة نازل القارآن الكاريم،
واسعة ّ
النطاق من لغات شتّى ،وبهاه اللغات ّ
ِ
ِ ِ
ِ
ولم يكن على ِ
أي صعوبة في فهم القرآن وألفاةه
الك ِند ِّ
الر ِّ
بعي والقّْيس ِّي والتبميم ِّي والقمَرش ِّي وويرهم ّ
يوّ
ومعانيه ،بل إن هاه األلفاة التي يمكن أن تنطق بها في هيئات مختلفة لدلي ٌل على وحادة اللغاة باين
ارد علاى طاه حساين الااي قاال بنةرياة العزلاة العر ّبياة وتناباا
قبائل العرب العدنانية ،وهي دليل آخر ي ّ
القبائل فيما بينهم.
ِ
االم بعاض حتاى جعال اللغاة
إال أن لسان الحال ينطق باتّصال العرب فيما بيانهم وأخااهم ك َ
العربيااة كثيارةَ المترادفااات واأللفاااة المشااتركة والتضاااد،األمر الاااي ساامح للفصااحاء ماانهم الاااين ترّباات
ألسنتهم على هاه اللغة الواحدة أن ينةموا وينثروا فيها.

أماا األساتاا الخرااري فقاد تساااءل عان كيفياة ةهااور تبااين اللهجاات فااي الشاعر ،خاصااة وا ْن
مبني ااا عل ااى أم ااور ال ت ااؤثر ف ااي أوزان الش ااعر وتقاطيع ااه وبح ااوره وقوافي ااه بوج ااه ع ااام
ك ااان االخ ااتالف ّ
كاإلمالة والتفخيم واإلدوام والتسكين والمد ووير الك ،وقد اهب إلى القول …":ال أفهم تأثير اإلمالة
اب ومن ِازِل" باأَلِ ٍ
اإن مفَ ِّخام األلاف ينشادِ ":قفَاا َن ْب ِاك مان اكارى َحبِي ٍ
ف
َ
والتفخيم فاي بحار الشاعر وقافيتاه ،ف ّ م
()26
مفَ بخمة كما ينشدها المميل بألِ ٍ
ف مممالة ،فال يتغير في البيت حركة وال سكون…".
م

نقد أسباب نحل الشعر:

قصر الدكتور طه حسين أسباب النحل في السياسة والدين والقصص والشعوبية والرواة.

 -1السياسة:

اهااب النقاااد إلااى أن الاادكتور طااه حسااين كااان بعياادا عاان الفصاال الاااي جعاال السياساةَ ونحا َال
الشعر عنوانا له ،وأنه قد أفاض في موضو العصبية في صدر اإلساالم وعهاد بناي أمياة ،وماا كاان
م اان ع ااداوة وبغض اااء ب ااين النب ااي علي ااه الس ااالم والكف ااار ،وم ااا ح اادث م اان خ ا ٍ
االف ب ااين المه اااجرين و
ّ
أن قريشااا أخااات تزيااد فااي األشااعار وتنحلهااا
السااالم  ،وااا هااو ياااهب إلااى ّ
األنصااار بعااد وفاتااه عليااه ّ
لكااي تاادافع بهااا عاان نفسااها أمااام األنصااار ،وااا األنصااار هاام أيضااا يزياادون فااي شااعر شااعرائهم فااي
االقوي وال ا ّالي مل
اعيف با ِّ
الضا م
الجاهليااة كااي تضااطرم هاااه النااار بوقااود العصاابية ويلحااق اآلخا مار باااألول و ّ
بالعزيز.
ٍ
بأشعار كلُّها
وير أن طه حسين ،إا يورد هاا السبب ،قد خلط العصبية بالسياسة ،واستشهد
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ماان الشااعر اإلسااالمي ولاايس فيهااا بياات جاااهلي واحااد ،وا ّن القااارذ للشااعر الجاااهلي لََيجااد أنااه لاام تخاال
قصاايدة ماان عصاابية جاهليااة ،باال كاناات هاااه العصاابية هااي الملهاام للنزعااة الشااعرية ،وان كااان هاااا

والحال هاه ،فإننا أمام إشكالية صعبة وهي هل نشك في ِّ
كل قصايدة جاهلياة نشاتم مان ورائهاا رائحاةَ

العصبية والفخر باألهل والقبيلة.

أن
أما األستاا محمد الخضر فقد ختم ّ
رده فاي بااب" السياساة وانتحاال الشاعر" بالتأكياد علاى ّ
تحدث عنها القدامى والمحدثون وأفاضوا
قضية ّ
طه حسين عقد الفصل في نحو عشرين صحيفة في ّ

فيها وهي العصابية فاي صادر اإلساالم وعهاد بناي أمياة وأناه " لام ياأت بمقادمات تنات أن فاي الشاعر
()27
ِ
أن مان
ومان أراد أن يق ّارر ّ
الجاهلي ما ْ
اصاطمنع لغاياة سياساية"  ،ووصال إلاى ح ّاد التّح ّادي بقولاهَ ":
ِ
ِ
ٍ
بمثَال
اع لاالك عنواناا يكتباه باأحرف ممتاازة فلياأت ولاو َ
الشعر الجاهلي ما افتمعل لغارض سياساي ويض َ
ٍ
صا ْاب
أو َمثَلااين واضااحين م
عمااا فيهااا ماان َ
وياارِ القااارذ ماان أق اوال ال تقااع فااي عااين الموضااو فض االً ّ
()28
بعض الوقائع بألوان ال تالئمها".
االروم مان أناه أساتا ٌا كبياار،
وفاي القصاد نفساه اكار الشاايا محماد الخضار ّ
أن طاه حساين ،وبا ّ
اض الشاعر الاااي وضااعته قاريش فااي اإلسااالم،
أَ َفلَاام يكاان ماان الواجااب عليااه " ْ
أن ياااكر لقا ّاراء كتابااه بعا َ

ونسبته إلى بعض شعرائهم في الجاهلية ،وكان الداعي إلى وضاعه السياساةَ؟ إناه لام يااكر شايئا مان
()29

كتابه".
الك ،وكان كالمه حول الشعر الاي قيل في العهد اإلسالمي ،وليس لهاا وضع
م
الشيا َ
أن تما َاربد األم اور إلااى مواضااعها ،وانااه ماان شااروط
وان ماان باااب اإلنصاااف فااي هاااه القضااية ْ
البحث أن يرسو على قاع ٍ
النقااد وال ّارواة
ادة متيناة يرضااها العلام ،وا ّن ماا قاال باه الثّقاات مان العلمااء و ّ
َ
ب
ات بالا ّادليل فيقطااع
اان ثابا ٌ
الساابقين واطما ّ
اع مااا لاام يقاام عليااه برها ٌ
ّ
اأنوا إليااه فااي هاااا الشااأن لَ َحا ِاري أن ميتبا َ
يستقيم لنا هاا األمر؟.
بخالفه ،ولكن أبنى
م
 -2الدي :

أرجع الدكتور طه حسين مسألة الدين ونحل الشعر إلى مسائل أهمها:
السااالم ومااا منسااب إلااى األحبااار والكهااان ،ومااا
مااا قياال ماان الشااعر تمهياادا لبعثااة النبااي عليااه ّ
أضيف إلى الجن ،وماا اتّصال لتعةايم شاأن النباي علياه الساالم مان ناحياة أسارته ونسابه مان قاريش،
ِّ
الموحاادين ماان أتبااا دياان إب اراهيم
ومااا من ِسااب إلااى األماام القديمااة عنااد تفسااير اآليااات ،ومااا نسااب إلااى
(عليه السالم) وما أضيف إلى شعراء اليهود والنصارى.

وقااد حاااول األسااتاا علااي الجناادي أن يناااقش موضااو الشااعر الاااي قياال تمهياادا لبعثااة النبااي

االجتماعياة إنماا تحادث بعاد ت ٍ
ادهور وفوضاى
اادية و
ّ
السالم ،ورأى أن الثّاورات السياس ّاية واالقتص ّ
عليه ّ
وفسا اااد ،فيا اانهض المصا االحون واوو العقا ااول إلا ااى التما اااس الحلا ااول الناجعا ااة ،والبحا ااث عا اان وسا ااائل

ٍ
ألمر مق بدر ،ولسان الحال ب
األمر إالّ إاا ضاق.
اإلصال  ،ويلهمهم ا
أن األزمةَ تلد اله بمة وال يتّسع م
وااا كاان هاااا الشااأن بالنساابة إلااى ناواحي الحياااة العلميااة " فلمااااا ال يكااون الااك فااي الن اواحي
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اود
الروحيااة ؟ لمااااا ال يحاادث الااك فااي الناحيااة ّ
الدينيااة حينمااا تنتشاار فيهااا الفوضااى ويعا ُّام الفساااد ويسا م
()30
الدين القويم".
الصحيح إلى ّ
الجهل ويض ّل اإلنسان الطّريق ّ

ت
صفَ ْ
وعلى الك فإنه من الممكن أن تكون قبيل بعثة النبي عليه ّ
السالم فئةٌ من الناس قد َ
الس اليم إلااى حقيقااة وجااودهم وفلساافة َخْل ِقهاام ،فَ َس ا َعوا إلااى التّحقّااق ماان الا ّادين
وه ا م
نفوس اهمَ ،
داهم تفكيا مارهم ّ
م

ق
أمية (أي ابن أباي الصِّالت) كثي َار العجائاب ،يااكر فاي شاعره َخْلا َ
القويم ،وقد قال ابن سالم ":وكان ّ
الساماوات واألرض ،وياااكر المالئكاةَ ،وياااكر ماان الااك مااا لاام ياااكره أحا ٌاد ماان ال ّشاعراء ،وكااان قااد شااام
ّ

()31
أمياةَ ما ّار بزيااد باان عماار باان منفَياال أخااي
أن ّ
افيان وابا مان دأب ّ
أها َال الكتاااب"  ،وقااال أيضااا ":فَحا ّادث سا م
الدين في الجاهلية هو وورقة بان نوفال ،فقاال أمياةم :ياا ب ِ
ااو َي الخيار،
َعِد ِّ
ّ
ي بن كعب ،وكان قد طلب ّ َ
ََ
()32
هل وجدت؟ قال :ال".

ٍ
السيد محماد الخضار حساين معترضاا علاى ماا
الجن من
أشعار ،فقد قال ّ
ب إلى ّ
نس م
وأما ما مي َ
الجن من رثاء عمر بن الخطاب ،وهي القصيدة التي مطلعها:
ينسب إلى ّ
يك سالم ِمن أ ِ
ت ي مد ا ِ في َا َ ِ ِ
الم َم بز ِ
َم ٍ
ق
وب َارَك ْ َ
ير َ
َعلَ َ َ ٌ
اك األديم م
أماا صااحب الحماساة
ّ
بأن ابن سالم وابن قتيباة وابان مد َرياد قاد َن َسابوها إلاى جازء بان ضارار ،و ّ

فقااد نساابها إلااى ال ّشاامام باان ض ارار ،وماانهم ماان نساابها إلااى ماازرد ،ويعلّااق علااى الااك بقولااه ":فأولئااك
اات إل ااى ج اازء أو م اازرد أو ال ّش اامام ،وال يتعرض ااون لعزوه ااا إل ااى الج اان،
علم اااء األدب َيع ا مازون األبي ا َ
وصاحب األواني عزاها إلاى جازء بان ضارار ،ثام اكار الرواياة التاي تقاول :إنهاا مان َن ْاو ِ الج ِّان علاى
()33
ٍ
شيء من السخرية بأن الناس أضافوها إلى ال ّشمام".
يتحدث في
ابن الخطّاب ،ولم ّ

بالسا اخرية إل ااى ق ااول ط ااه حس ااين ":والعج ااب أن أص ااحاب
وه ااو يقص ااد ف ااي إش ااارته األخيا ارة ّ
ٍ
بأن
الجن ،وهم ّ
يتحدثون في شيء من اإلنكار والسخرية ّ
بأن هاا الكالم من شعر ّ
الروايات مقتنعون ّ
()34
الناس قد أضافوا هاا الشعر إلى ال ّشمام بن ضرار".
ّ
وأما ما يضاف من ٍ
الساالم مان ناحياة أسارته
ايم شاأن النباي علياه ّ
شعر مي َ
قصد مان و ارئاه تعة م
رد عنااه الرافعااي بعااد أن ح بمااق الاادكتور طااه حسااين ووصاافه بااالقبح والسااوء،
ونساابه فااي ق اريش ،فقااد ّ
وا ّك اره بالحااديث الص ااحيح ":إن ا تعااالى اصااطفى ِكنانا اةَ ماان ولا ِاد إس ااماعيل واصااطفى قريشااا م اان

كنانة ،واصطفى من قر ٍ
يش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم"(.)35

وقااد عقّااب الشاايا محمااد الخضاار حسااين علااى رأي طااه حسااين قااائال بعااد أن اكاار الحااديث
ومان بعادهم لقلناا أنكار حاديثا،
السابق الاكر ":فلو وجبه المؤلف ومازه إلاى المفاضالة باين بناي هاشام َ
ولم نؤاخاه إالّ على مهاجمة الحديث باإلنكار المجرد مان البحاث العلماي مثلماا يهاجماه الص ّام الااين
ِ
ِ
اي سااحة القارآن
ال يعقلون ،ولكنه لم يقنع ْ
بأن ينكر حديثا في صحيح مسلم ،ولم مي ْشف ةماأه أن يرم َ
ِ
عقيدة أن النب بي صفوةم بني هاشم…"(.)36
بالكاب ،فجعل يضع ومزه في
وأما الشعر المنسوب إلى األمم البائدة كعاد وثمود فقد ّنبه عليه القادماء وبيناوا انتحالاه ،وقاد
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أن هااا الشاعر
قال طه حسين بأن ابن سالم قد كفاه الك " حين ج ّاد فاي طبقاات الشاعراء فاي إثباات ّ
ِ
وماان إليااه ماان
ومااا يشاابهه ممااا يضاااف إلااى تمِّبااع وح ْم َي ار… موضااو ٌ منحااو ٌل وضااعه اباان إسااحاقَ ،
أصحاب القصص"(.)37
ٍ
نصوص شعرية ورأى طه حسين أنها قد انتحلات انتحااال
وأما الاي من ِسب إلى الموحِّدين من
أن لإلسالم في بالد العرب ِق ْدمةً وسابقةً ،وكاا ما أمثِر عن ش ٍ
ألمياة بان أباي
اعر ّ
ليدل واضعوها على ّ
ِّ
المتحنفين الاين سبقوا عهد الرسول أو عاصروه ،فقاد مربد علياه مماا فاي معنااه
الصلت والى ويره من
ّ
اق الاااي كااان عليااه إباراهيم عليااه السااالم
أن اإلسااالم هااو ديا مان الحا ّ
أن القارآن الكاريم هااو الاااي يخبرنااا ّ
ُّ
وير مشركين،
وويره من األنبياء ،وأنهم قد أتّبعوا هاه الرسالة ،ودعوا ا أن يموتوا كلهم مسلمين له َ
اات الق ارآن ماان مثاال قولااه تعااالىَ ﴿:وَمإإَ ََ ََإ َإَ َكلَإ فإيك فم َِف ال إدري َج َمإ فإج َحإ َإرٍ ۖ رملَّ إةَ أَبَإإيك فم
وقااد نطقاات بااالك آيا م

إَب إإر َابيم ﴾( .)38وقااال ﴿:قإإَ دإ َإد َل اللَّإ ۖ فَإإَتَّبََ ا َملَّإةَ إَب إإر َابيم حنَي إإَ﴾( ،)39وقااال﴿:قإإَ إَِنإَّ َإَ بإ َإد َاين ررى إَ َ ار َدإإرا ٍ
ف َ
فَ َ َ
َ َ
ف
َ
فَ َ
َ ٍ َ َ َّ َ َ
يم َحنَي َ ۖ ﴾(.)40
م فستَقيم دينَ قيَمَ رملةَ إبفإَراب َ
أن المسالمين يريادون
فمعنى الك " أن لإلساالم أولياةً فاي باالد العارب ثاب ٌ
انص القارآن ال ّ
ات ب ّ
إثباته"(.)41

أن هاااا
السااالم نهااى عاان روايااة شااعر أميااة ،و ّ
وأمااا مااا قالااه طااه حسااين ماان ّ
أن الرسااول عليااه ّ
وحااده كا ٍ
اأن هناااك حااديثا
ااف ألن يضاايع هاااا الشااعر ،فقااد ّ
رد عليااه الشاايا محمااد الخضاار حسااين با ّ
الساالم
صحيحا لإلمام مسلم جاء فيه ":عن عمارو بان الشاريد عان أبياه قاال :ردفات رساول ا علياه ّ

الصالت شايء؟ قلات :نعام ،قاال " :هياه" فأنشادته بيتاا،
يوما ،فقال :هل معك من شاعر ّ
أمياة بان أباي ّ
فقال":هيااه" حتااى أنشاادته ِمائااة بياات" ،وقااال معلِّقااا بعااد الااك ":فهاااا الحااديث الصااحيح يااد ّل علااى أن
أمية واستحسنه واساتزاد المنشاد مناه حتاى بلا ِمائاة بيات ،ولام يارد أث ٌار
شعر ّ
النبي عليه ّ
السالم سمع َ
النهااي عاان روايااة شااعره إالّ مااا مو ِجااد فااي مثاال كتاااب األواااني
فااي ّ
أميةم قتلى قريش في وقعة بدر"(.)43
رواية القصيدة التي رثى بها ّ

()42

السااالم نهااى عاان
ماان أنااه عليااه ّ

تعصاابت ألسااالفهم ماان الجاااهليين
ومااا قياال عاان شااعراء اليهااود والنصااارى ماان ّ
أن قبااائلهم ّ
وأضافوا لهم شع ار حتى يكون لهم مجد وساؤدد مثال المسالمين ،فشاأنه مثال شاأن الشاعراء مان العارب
حيااث ينطبااق علاايهم المباادأ العااام الاااي يتمثاال فااي معرفااة آراء العلماااء الثقااات وفحااول الروايااة والشااعر

موضع قَبول واحترام مالم يقم عليه دليل أو بينة تبطله.
فما قبلوه وارتضوه كان
َ
 -3القصص:
أجمع النقاد أن طه حسين لم ِ
يأت بجدي ٍاد حاول هااه القضاية ،إا قاد سابقه القادماء إلاى جملاة
ماان اآلراء التااي عرضااها ووقااف عليهااا ،ومااا زاد إال أن أعطااى أحكامااا وأطلقهااا إطالقااا مطمئنااا فااي
الوقت نفسه من أنه يجب الشك في هاا الشعر الاي يضاف إلى الجاهليين ،والاي إنما يفسار قصاة
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من القصص ويوضاح اساما مان األساماء ،أو يشار ماثال مان األمثاال ،خاصاة وأن القصاص يحتااج

إلى ٍ
شعر يزّينه ويضفي عليه طابعا يوحي بالصدق في وجه من الوجوه ،أو قل في الوجوه كلّها.
وقااد تحاادث طااه حسااين أيضااا عاان فطنااة العلماااء والنقاااد حااول هاااه القضااية حااين قااال ":وقااد
فطن بعض العلماء إلى ماا فاي هااا الشاعر مان تكلّاف حيناا ومان ساخف واسافاف حيناا آخار ،وفطان

ينساب إلايهم"( ،)44وقاد علّاق الشايا
إلى أن بعض هاا الشعر يساتحيل أن يكاون قاد صادر عان الااين َ
أن النقاد في
محمد الخضر على قول طه حسين األخير ،وقال ":وهاا هو الاي نريد أن نقوله ،وهو ّ
اق لماان يخلفهاام
العصااور الماضااية لاام ِّ
طيااب الشااعر ماان خبيثااه ،وقااد عباادوا الطريا َ
يقصااروا فااي تميي از ّ
ٍ
ي مان الشاعر كماا فعال مؤلاف
كااب ،أو
كاب
م
عجهم م
حتى ال يز َ
تلفيق ملفِّق ،فيرفضاون جمياع ماا مرِو َ

الشعر الجاهلي"(.)45
 -4الشعوبية:

أن للشااعوبية دو ار كبيا ار فااي نحاال الشااعر حيااث تاادعو إليهااا الخصااومة
اهااب طااه حسااين إلااى ّ
ٍ
اء العاارب بشا ٍ
يقصااد ماان و ارئااه تفضااي مل
اعر منحااول َ
بااين العاارب واألعاااجم ،وأن الشااعوبيين أنطقاوا شااعر َ
الفاارس واالعت اراف بتقا ّادمهم وقااوة ساالطانهم قباال أن يتفااوق العاارب الفاااتحون علاايهم ،وأن العاارب ماان
ارد بالمثال واعاالء شاأن العارب وفضاائلهم وع ّازتهم ،وقاد
المسلمين دخلوا فاي هااا الصا ار مان قبيال ال ّ
الصااعب
ضاارب مثاااال بمااا كتبااه الجاااحة فااي كتاااب" العصااا " ماان البيااان والتبيااين ،واكاار أنااه ماان ّ

تصااديق كاال مااا رواه الجاااحة ماان األشااعار واألخبااار حااول العصااا والمخص ارة ،وأقا ّار بااأن الخصااومة
الكاب واالنتحال.
أيسر وسائلها
حين ّ
تشتد ّ
م
فإن َ
ردوا عل ااى ط ااه حس ااين زعم ااه ها ااا أن ااه " ل اام ي ا ِ
اأت برواي ااة ت ااد ّل عل ااى أن بع ااض
وك ااان ال اااين ّ
َ
()46
ممان ال يوثَاق باروايتهم ،فاإاا
الشعوبية انتحل شع ار جاهليا" و " أن علماء العربية ّ
يعدون الجاحة ّ
شعر جاهلي نقلوه على وجه األدب دون أن يع ِّولوا عليه في ٍ
انفرد بإنشاد ٍ
لغة أو تاريا"(.)47
مَ
ك فيه أن الشعوبية ،فصا ٌل مان رواياة و ِ
ضاعت باين العارب والعجام مان
وان مما ال مجال للش ّ
ّ
م
الفرس وويرهم ،وقد تحدثت عنها كتاب األدب والتااريا فأساهََبت ،ولكنهاا لام تكان بالتصاوير المخياف

صوره طه حسين .
الاي ّ
 -5الرواة:

أن الارواة لعباوا دو ار هاماا فاي نحال الشاعر ووضاعه
رأى الدكتور طه حسين في هااا الفصال ّ
ٍ
حمااد الراوياة وخلاف األحمار وأباو عمارو الشايباني ،وأتاى علاى طائفاة
واقتصر علاى رواة بعيانهم هام ّ
ماان األق اوال والشااهادات واألخااالق التااي كاناات تطبااع ه اؤالء الاارواة ماان سااوء الخلااق والزندقااة والكاااب
ومعاشارة ال مشااطبار والصااعاليك ممااا جاااء فااي كتااب القاادامى وآراء العلماااء الثقااات ،وانتهااى إلااى القااول

اق علين ااا أالّ نقب اال
بأن ااه ":إاا فس اادت م ااروءة ال اارواة فأحاط اات به اام مثا ا مل ه اااه الة ااروف ك ااان م اان الح ا ّ
مطمئنين ما ينقلون إلينا من شعر القدماء"(.)48
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اود فاي كتاب القادماء ،كماا أشاار إلياه
بأن هااا موج ٌ
وقد ّ
رد عليه الشيا محمد الخضر حسين ّ
الرافع ااي ف ااي " ت اااريا آداب الع اارب " وجرح ااي زي اادان ف ااي " ت اااريا آداب اللغ ااة العربي ااة " والمستش اارق
مرجليااوث فااي مقالااه " أصااول الشااعر العربااي" .وأورد أن طااه حسااين إنمااا يريااد أن يكااون هاااا الشااعر

اإن هناااك
الجاااهلي منحاوال ،وأنااه إن كااان هناااك رواة ماان العاارب والماوالي ينحلااون الشااعر ويضااعونه فا ّ
كاب والتزيد والنحل والوضع.
رواةً من الطائفتين كليهما من يأبى ال َ

الروايااة
حمااد َ
وأماا فاي ماا يخااص حماادا َ
اع ّ
وخلَفًاا فإنااه قاال فاي شااأنهما ":لام يكان ّ
وخلَاف مرج َ
الرواية جميعا ،فقد كاان فاي عهادهما مان رواة الشاعر مان لام يأخاا
أن الطّعن فيهما ٌ
كلِّها ،و ّ
طعن في ّ
الضبي"(.)49
محمد ّ
عنهما كأبي عمرو بن العالء و ّ
المفضل بن ّ

وأمااا َرمااي طااه حسااين أبااا عما ٍ
إن
ارو ال ّشا ِّ
يباني بالكاااب والنحاال فلاايس لااه دليا ٌل وال ّبينااة ،حتااى ّ
م
()50
خصومه قالوا ":إنه كان ثقةً لوال إس ارفمه في مشرب الخمر" .
َ
خيال إا أنناا ال نلماح العالقاة باين
ونالحة هنا أن ّ
الدكتور قد بنى حكمه هااا علاى الةّا ّن والتّ ّ
أن الخصاومة باين األقاران مان العلمااء يشاوبها
وصف خصومه بأنه ثقة وبين شربه الخمر ،خاصة و ّ

ات مااالم تقاام األدلّاة القاطعااة علااى نقااض
أن الحكاام علااى ن ازهااة الشااخص وأمانتااه ثابا ٌ
الحااار و ّ
التثبات ،و ّ
الدعوى وثبوت االتّهام.
ّ

اث
أن المنافساة والشاهرة والغيارة والحساد ربماا تساير بصااحبها إلاى التشاهير عان طرياق ب ّ
كما ّ
أن طبااائع الناااس متباينااة ،وليس اوا كلُّهاام
االفت اراء و ّ
االدعاااء ورمااي اآلخ ارين بالكاااب وسااوء الخلااق ،إا ّ

فإناه ال يمكان أن نأخاا أقاوال العلمااء فاي بعضاهم الابعض،
ثماة ّ
على قوٍة مان الت ّ
ادين واإليماان ،ومان ّ
فقااد يكااون هاااا ماان باااب المنافسااة ال وياار ،وألما ٍار مااا صاافح القاادامى عاان هاااا األماار وقااالوا بااأن "
المعاصرة حجاب" وأن كالم األقران بعضهم في بعض ال يقد في العدالة.

وير أن الاي يق أر كتاب طه حسين " حاديث األربعااء" فاي جزئاه األول ليش ّاده الاك التخفياف
ك الاااي مو ِساام بااه فااي كتابااه " فااي األدب الجاااهلي" أي بعااد عشاار ساانوات بااين الكتااابين حيااث
ماان الشا ّ
تحدث عن شعر شعراء جاهليين كلبيد بان ربيعاة العاامري ،وزهيار بان أباي سالمى المزناي وعنتارة بان

شااداد العبسااي ،وهاام ماان مضاار ،كمااا تحا ّادث عاان طرفااة باان العبااد وشااعره ،وعاان مسا َاوْيد باان أبااي كاهاال
وشعره ،وهماا مان ربيعاة ،ولام مي ْب ِاد شا ّكه إالّ فاي وصاف الناقاة فاي معلّقاة طرفاة بان العباد ،ومان جملاة
ضمنها كتابه ناكر ما يلي ،قال:
اآلراء التي ّ
ووااء للعقول ،إناه أسااس الثقافاة العربياة ،فهاو
أن ية بل قواما للثقافة،
 -1ونحن نحب ألدبنا القديم ْ
ً
اين لن ااا أن نع اارف
إان مق ا ِّاوم لشخص اايتنا ،محقِّ ا ٌ
اق لقوميتن ااا ،عاص ا ٌام لن ااا م اان الفن اااء ف ااي األجنب ااي ،ممع ا ٌ

أنفسنا(.)51

إن مااا يص ارفك عاان الشااعر القااديم يغرينااي بااه ،ومااا يزهاادك فيااه ياادفعني إليااه ،فأناات تك اره هاااه
ّ -2
األلفاة التي تكلفك البحث في المعاجم ،وأنا أحب هاه األلفاة ألنها تكلفني البحث في المعاجم(.)52
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 -3وان ق ارأت هاااا القساام ماان أقسااام القصاايدة ،فسااترى أنااك ال تسااتطيع أن تقا ّادم فيااه وال أن تااؤخر،
صاحبه ( وياكر األبيات الثالثة األولى لمعلّقة لبياد بان
تد َعه كما وضعه
وانما أنت
مضطر إلى أن َ
م
ٌ

ربيعة والتي مطلعها:
()53
ُّ
َعفَ ِت ِّ
امها
امها
بِ ِمًنى تَأب َ
الد م
بد َوولمها فَ ِر َج م
يار َم َحلها فّ ممقَ م
 -4وقال في نهاية حديثه عن معلّقة طرفة بان العباد ":ثام انةار إلياه كياف يعاود فاي آخار القصايدة

إلى فلسفته التي كان فيهاِّ ،
تهوين الحياة ،وتحقير أمرها وتعةيم أمر الموت ،وماا يصاور مان
مجددا
َ
اليأس فيقول:
ِ
النفم ِ
أع َد َاد ُّ
وم ِم ْن َوِد
َأرى
الموت ْ
َ
ب َ
وس وال أ ََرى َبعيداً َوداً َما أ ْق َر َ
اليا َ
ِ
ستمْبِدي لَ َك األيبام ما مك ْن ا َ ِ
َخب ِار َمن لم تمَزِّوِد
ويأتي ا ا َك بِاأل َ
ت َجاهالً َ
َ
م

قااال صاااحبي :ألاام أقاال لااك إن هاااه القصاايدة ماان أجااود الشااعر وأجملااه وأروعااه وأرقاااه! قلاات:

اأن فاي الشاعر القاديم جمااالً وروعاةً ومتاعاا ،ال
وهل أريد منك يا سيدي ومن أمثالاك إالّ أن تعترفاوا ب ّ
حدثين مهما يبعد بهم العهد"(.)54
للم َ
للقدماء وحدهم بل م
اق أن
جيادة ،وكا ّل أبياتهاا خليا ٌ
 -5وقاال فاي نهايااة حديثاه عاان معلّقاة عنتارة باان شاداد ":كا ُّال القصايدة ّ
عجاب به"(.)55
فكير فيه واإل
نطيل
َ
َ
َ
الوقوف عنده والتّ َ

Critics’ replies concerning the “pre-Islamic” of Taha Hussain’s book

Summary:
Dr Taha Hussain and his book the “Pre-Islamic Literature” have been subject to
intense criticism and long-standing rivalry, the effects of which it traces till today, it has
exposed from the anti-Islamists on the one hand, and criticism of the critical men who
work in the field of literature on the other, this has enriched the critical movement for
decades , and we took advantage of literature and criticism, that we would not have
 benefited with something if there were not this hostility and reaction comes upsometimes - to the extent of denigration and violence and judicial trials.

Key words:
Plagiarism, pre-Islamic poetry, Taha Hussain, criticism
content:
1 Religious Life.
2 Mental Life.
3 Political Life.
4 Economic Life.
Pre-Islamic poetry and language.
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Pre-Islamic poetry and dialects.
Critical causes of poetry plagiarism:
1 Politics.
2 Religion.
3 Stories.
4 Populism.
5 Narrators.

المراجع:
القرآ الكريم

األصفهاني .األواني شر سمير جابر .دار الكتب العلمية .بيروت ط1992. 2

امرؤ القيس .الديوان .دار المعارف.1965 .

بالشير ريجيس .تاريا األدب العربي .ترجمة إبراهيم الكيالني .الدار التونسية للنشر و:م.و.ك.الجزائر.1986.
الجاحظ .البيان والتبيين .تحقيق وشر  :عبد السالم هارون .دار الفكر ( .د.ت).

الرافعي .تحت راية القرآن .دار الكتب العلمية.بيروت.ط .2000 .1

اب سالم الجمحي .طبقات فحول الشعراء .تحقيق محمود محمد شاكر.دار المدني جدة(.د ط)(.د-ت)
يرفة ب العبد.الديوان .نشر علي الجندي .الدار المصرية1961.

ي حسي  .حديث األربعاء .دار الكتاب اللبناني1982.

ي حسي  .في األدب الجاهلي.دار الكتاب اللبناني .بيروت .1982.المجلّد.05:
علي الجندي .في تاريا األدب الجاهلي .دار وريب .القاهرة .مصر.1998 .

محمد الخرر حسي  .نقض كتاب في الشعر الجاهلي .المكتبة العلمية .بيروت (د.ت)

ناصر الدي األسد .مصادر األدب الجاهلي و قيمتها التاريخية .دار المعارف .مصر( .ط .1969.)4

الهوامش :

( )1طه حسين.في األدب الجاهلي .ص.67 :
()2بالشير .تاريا األدب العربي.187/1 .
( )3ينةر في الك إلى كتاب :تحت راية القرآن .للرافعي  .ص ،279 :و ما بعدها حيث نقل الرافعي جزءا من
ون ْق ِ
ض العلماء للكتاب ورأي مجلس الوزراء و مجلس الجامعة فيه وفي صاحبه
المحاكمة َ
()4محمد الخضر حسين  .نقض كتاب في الشعر الجاهلي .ص. 47 :
()5علي الجندي  .في تاريا األدب الجاهلي .ص. 189 -188 :
()6امرؤ القيس .الديوان.ص  .147البيت ،01:و قيل في شرحه إنه بال في وصف النار بقوله تستعر استعارا،
شد استعا ار .
خص نار المجوس ألنهم عبدتها ،فنارهم أعةم وأ ّ
ّ
( )7المصدر نفسه .ص  .104البيت .14
( )8طرفة بن العبد.الديوان .البيت . 403
()9ناصر الدين األسد  .مصادر الشعر الجاهلي .ص . 412
()10الجاحة  .البيان والتبيين. 9 -8/1 .
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()11سورة األحزاب.اآلية .19

( )12سورة المنافقون .اآلية .4
()13محمد الخضر  .نقض كتاب في الشعر الجاهلي.ص. 51 :
()14علي الجندي  .في تاريا األدب الجاهلي .ص .191
()15ابن سالم  .طبقات فحول الشعراء .260/1.
( )16سورة الروم  .اآلية .2
()17سورة قريش.اآلية .1
()18محمد الخضر حسين .نقض كتاب في الشعر الجاهلي .ص .62 :
()19ناصر الدين األسد  .مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية .ص.415 :
( )20ينةر:علي جواد .تاريا األدب الجاهلي .ص.198-193 :

( )21من أمثلة الك :خطبة طهفة بن أبي زهير النهدي اليمني حين وفد على النبي عليه السالم يشكو إليه
الجدب ،وخطاب مالك بن نمط الهمااني( ،ينةر :نقض كتاب في الشعر الجاهلي ،ص  72 :و .)73
()22ابن سالم .طبقات فحول الشعراء  .11/1 ..و المزهر للسيوطي. 137/1 :
()23علي الجندي  .في تاريا األدب الجاهلي ..ص 207 :و ما بعدها.

( )24ينةر . :ناصر الدين األسد  .مصادر األدب الجاهلي و قيمتها التاريخية .ص 418 :و ما بعدها.
()25محمد الخضر حسين  .نقض كتاب في الشعر الجاهلي .ص 96 :و ما بعدها.
()26ناصر الدين األسد .مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية  .ص.420 :
()27محمد الخضر حسين  .نقض كتاب في الشعر الجاهلي  .ص.185 :
( )28المصدر نفسه  .الصفحة نفسها.

()29ناصر الدين األسد  .مصادر الشعر الجاهلي و قيمتها التاريخية .ص . 423 :
()30علي الجندي  .في تاريا األدب الجاهلي ..ص.223 :
()31ابن سالم  .طبقات فحول الشعراء .263/1 .
( )32المصدر نفسه .263/1.

()33محمد الخضر حسين  .نقض كتاب في الشعر الجاهلي .ص.195 :
()34طه حسين .في األدب الجاهلي .ص.136:
()35الرافعي  .تحت راية القرآن ..ص.152 :
()36محمد الخضر حسين .نقض كتاب في الشعر الجاهلي .ص.197 :
()37طه حسين .في األدب الجاهلي .ص.140 :
( )38سورة الح .آية.78:
( )39سورة آل عمران.آية.95:
( )40سورة األنعام.آية.161:

()41محمد الخضر حسين .نقض كتاب في الشعر الجاهلي .ص.208 :
()42األصفهاني .األواني.130/4.
()43محمد الخضر حسين  .نقض كتاب في الشعر الجاهلي .ص.220-219 :
()44طه حسين .في األدب الجاهلي .ص.156 :
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